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Vooraankondiging Verwachte Congestie Regio Noord-Holland Noord 

Wij constateren in de regio Noord-Holland Noord een gestage groei van het gevraagde vermogen 

vanuit onze klanten. Liander ontvangt op verscheidene locaties meer aanvragen voor extra vermogen 

dan het netwerk aankan en voorzien was. Dit is een combinatie van de relatief grote groei van 

bedrijvigheid, woningbouw en energietransitie gerelateerde activiteiten in de regio Noord-Holland 

Noord. Liander investeert op grote schaal in het energiesysteem, deze investeringen moeten met 

veel partijen, waaronder gemeenten en particulieren, worden afgestemd. Daarnaast is de 

uitvoeringscapaciteit van Liander en haar aannemers schaars. Daarom zullen deze werkzaamheden 

niet altijd in de door de klanten gewenste tijdsperiode afgerond kunnen worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12-12-2019 – Versie 1.6 

 
2 

Versie Datum toegevoegd Wijziging 
1.0 24-9-2019  

1.1 27-9-2019 Gewijzigd: 

Zaandam-Noord veld 6: teruglevering vervangen door verbruik in tekst 

Zaandijk veld 159: teruglevering vervangen door verbruik in tekst 

Ulkesluis veld 154: verbruik vervangen door teruglevering in tekst 

Alkmaar veld 149: verwijderd op kaart van terugleveren, op kaart verbruik 
geplaatst 

Texel veld 149: verwijderd op kaart van verbruik, op kaart terugleveren 
geplaatst 

1.2 7-10-2019 RS Wieringerwerf toegevoegd bij 50kV station Medemblik 

1.3 1-11-2019  Toegevoegd: 
Heerhugowaard veld 156 
Schagen veld 134 
Schagen veld 178 
Station Wieringerwerf 
 
Gewijzigd: 

Den Helder de Schoten veld 165 en 168: Capaciteit –en 
spanningsproblemen vervangen door spanningsproblemen 
Medemblik veld 156, 157 en 158: Capaciteit –en spanningsproblemen 
vervangen door spanningsproblemen 
Schagen veld 139 en 142: Capaciteit –en spanningsproblemen vervangen 
door spanningsproblemen 
Texel veld 149 naar Texel veld 147: Veld nr. aangepast  
Warmenhuizen veld 138: Teruglevering vervangen door verbruik 
Wervershoof veld 151: Capaciteit –en spanningsproblemen vervangen 
door spanningsproblemen. 
Wieringerwerf 117: Capaciteit –en spanningsproblemen vervangen door 
spanningsproblemen. 
Zaandam-Noord veld 6 (eerder aangepast): verbruik vervangen door 
teruglevering  
Zaandam-West veld 37: Teruglevering vervangen door verbruik 
Heerhugowaard veld 156: Spanningsproblemen vervangen door capaciteit 
–en spanningsproblemen 

1.4 14-11-2019 Gewijzigd: 

Medemblik veld 157: Spanningsproblemen vervangen door Capaciteit –en 
spanningsproblemen 
Heerhugowaard veld 156: Verbruik toegevoegd 
 
Toegevoegd: 
Anna Paulowna veld 138 
Anna Paulowna veld 139 
Westwoud veld 144 
Wervershoof veld 147 
Wieringerwerf veld 116 
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1.5 28-11-2019 Gewijzigd: 
Anna Paulowna veld 138: Teruglevering vervangen door teruglevering en 
verbruik 
Anna Paulowna veld 192: Teruglevering vervangen door teruglevering en 
verbruik 

Zaandam-West veld 37: Teruglevering vervangen door teruglevering en 
verbruik 
 
Toegevoegd: 
Westwoud veld 147 
Schagen veld 156 
Warmenhuizen veld 139  
Station Rozenburg  

 

1.6 12-12-2019 Gewijzigd: 

Anna Paulowna veld 139: Teruglevering vervangen door 
teruglevering en verbruik 
 
Toegevoegd: 
Texel veld 145 – teruglevering 
Naarden veld 163 – verbruik 
 
Opgelost en gearchiveerd: 
Alkmaar veld 149 
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Capaciteits- en spanningsproblemen in Anna Paulowna voor teruglevering 
We zijn momenteel met ons huidige elektriciteitverdeelstation Anna Paulowna, op de kabel 

aangesloten op veld 143, niet in staat om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor 

transportcapaciteit. Dit wordt ook wel tekort aan transportcapaciteit of structurele congestie 

genoemd.  

Oorzaak capaciteits- en spanningsproblemen 
Voor de kabel aangesloten op veld 143 op station Anna Paulowna kan niet voldoende capaciteit 

geleverd worden, als gevolg van spannings- en capaciteitsproblemen. De minimaal toelaatbare 

spanningsgrens wordt overschreden als gevolg van de klantvragen op deze kabel. Wij constateren in 

de regio Noord-Holland Noord een gestage groei van het gevraagde vermogen vanuit onze klanten. 

Liander ontvangt op verscheidene locaties meer aanvragen voor extra vermogen dan het netwerk 

aankan en voor het netwerk eerder voorzien was.  

Afwijkende spanningskwaliteit ontstaat door een samenspel van verbruik en productie enerzijds, en 

anderzijds de mate waarin Liander de spanning op het net kan beïnvloeden. Dit wordt onder andere 

bepaald door de diameter van de kabel, de lengte van de kabel en de capaciteit van het 

onderstation. Deze knelpunten ontstaan dus niet alleen door een gebrek aan transportcapaciteit, 

maar ook door spanningsvariatie in uitgestrekte netten in de buitengebieden. De (N)EN-50160 

schrijft de bandbreedtes van de kwaliteit van de spanning voor. 

Gebiedsbeschrijving 
Veld 143 op station Anna Paulowna voedt o.a. aangeslotenen in de volgende postcodegebieden. 

Deze postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied. 

1761AG 1761AH 1761AN 1761AP 1761AR 1761AS 1761AX 1761AZ 1761LA 1761LB 

1761LC 1761LD 1761LG 1761LH 1761LJ 1764AP 1764AR 1764AS 1764AT 1764AV 

1764AW 1764AX 1764HR 1764HS 1764KL 1764KM 1764MA 1764NJ 
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Beschikbare vermogen en gecontracteerd vermogen 
 

Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
teruglevering 

grootverbruikers 

Beschikbare capaciteit  

4,9 MW 7,9 MW 3,1 MW 
1,8 MW 

 

Klik hier voor een algemene toelichting waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 

van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan 

zijn dan de beschikbare capaciteit.  

Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. In Anna Paulowna zullen wij 

werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te versterken. Deze investeringen moeten met 

veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Daarnaast is de uitvoeringscapaciteit 

van Liander en haar aannemers schaars. Daarom zullen deze werkzaamheden uiterlijk in 2023 

afgerond kunnen worden. 

Daarnaast wordt er gekeken of er tussentijdse oplossingen zijn om meer capaciteit beschikbaar te 

stellen aan klanten, waaronder congestiemanagement. 
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Capaciteits- en spanningsproblemen in Anna Paulowna voor teruglevering en verbruik 
We zijn momenteel met ons huidige elektriciteitverdeelstation Anna Paulowna, op de kabel 

aangesloten op veld 192, niet in staat om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor 

transportcapaciteit. Dit wordt ook wel tekort aan transportcapaciteit of structurele congestie 

genoemd.  

Oorzaak capaciteits- en spanningsproblemen 
Voor de kabel aangesloten op veld 192 op station Anna Paulowna kan niet voldoende capaciteit 

geleverd worden als gevolg van spanningsproblemen. De minimaal toelaatbare spanningsgrens 

wordt overschreden als gevolg van de klantvragen op deze kabel aangesloten.  

Afwijkende spanningskwaliteit ontstaat door een samenspel van verbruik en productie enerzijds, en 

anderzijds de mate waarin Liander de spanning op het net kan beïnvloeden. Dit wordt onder andere 

bepaald door de diameter van de kabel, de lengte van de kabel en de capaciteit van het 

onderstation. Deze knelpunten ontstaan dus niet alleen door een gebrek aan transportcapaciteit, 

maar ook door spanningsvariatie in uitgestrekte netten in de buitengebieden. De (N)EN-50160 

schrijft de bandbreedtes van de kwaliteit van de spanning voor. 

Gebiedsbeschrijving 
De kabel aangesloten op veld 192 op station Anna Paulowna voedt o.a. aangeslotenen in de 

volgende postcodegebieden. Deze postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied. 

1756AD 1756CM 1756CN 1756CP 1756ED 1759GC 1759GJ 1759GK 1759GM 1759GN 

1759GP 1759GR 1759GS 1759GT 1759GV 1759GW 1759GX 1759GZ 1759HA 1759HB 

1759HC 1759HJ 1759JD 1759JE 1759JG 1759JH 1759LA 1759VA 1759VB 1759VC 

1759VD 1759VE 1759VG 1759VH 1759VJ 1759VK 1759VL 1759VM 1759XA 1759XB 

1759XC 1759XD 1759XE 1759XG 1759XH 1759XJ 1759XK 1759XL 1759XM 1759XN 

1759XP 1761AV 1761LJ 
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Beschikbare vermogen en gecontracteerd vermogen 
 

Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
teruglevering 

grootverbruikers 

Beschikbare capaciteit  

1,3MW 12,8MW 1,5MW 2,6MW 

 

Klik hier voor een algemene toelichting waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 

van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan 

zijn dan de beschikbare capaciteit.  

Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. In Anna Paulowna zullen wij 

werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te versterken. Deze investeringen moeten met 

veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Daarnaast is de uitvoeringscapaciteit 

van Liander en haar aannemers schaars. Daarom zullen deze werkzaamheden uiterlijk in 2023 

afgerond kunnen worden. 

Daarnaast wordt er gekeken of er tussentijdse oplossingen zijn om meer capaciteit beschikbaar te 

stellen aan klanten, waaronder congestiemanagement. 
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Spanningsproblemen in Den Helder de Schoten voor teruglevering 
We zijn momenteel met ons huidige elektriciteitverdeelstation Den Helder de Schoten, op de kabel 

aangesloten op veld 165, niet in staat om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor 

transportcapaciteit. Dit wordt ook wel tekort aan transportcapaciteit of structurele congestie 

genoemd.  

Oorzaak spanningsproblemen 
Voor de kabel aangesloten op veld 165 op station Den Helder de Schoten kan niet voldoende 

capaciteit geleverd worden. De minimaal toelaatbare spanningsgrens wordt overschreden als gevolg 

van klantvragen in dit gebied. 

Afwijkende spanningskwaliteit ontstaat door een samenspel van verbruik en productie enerzijds, en 

anderzijds de mate waarin Liander de spanning op het net kan beïnvloeden. Dit wordt onder andere 

bepaald door de diameter van de kabel, de lengte van de kabel en de capaciteit van het 

onderstation. Deze knelpunten ontstaan dus niet alleen door een gebrek aan transportcapaciteit, 

maar ook door spanningsvariatie in uitgestrekte netten in de buitengebieden. De (N)EN-50160 

schrijft de bandbreedtes van de kwaliteit van de spanning voor. 

Gebiedsbeschrijving 
De kabel aangesloten op Veld 165 op station Den Helder de Schoten voedt o.a. aangeslotenen in de 

volgende postcodegebieden. Deze postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied. 

1784MA 1784MB 1784MC 1784NV 1784NX 1784PG 1784PH 1784PJ 1787AA 1787AB 

1787AC 1787AD 1787AE 1787AG 1787AH 1787AJ 1787AK 1787AL 1787AM 1787AN 

1787AP 1787AS 1787AT 1787AV 1787AW 1787AZ 1787BA 1787BB 1787BC 1787BD 

1787BE 1787BG 1787BH 1787BJ 1787PK 1787PN 1788AM 1788AN 1788AR 1788AS 

1788AT 1788AV 1788AW 1788AX 1788AZ 1788BG 1788BP    
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Beschikbare vermogen en gecontracteerd vermogen 
 

Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
teruglevering 

grootverbruikers 

Beschikbare capaciteit  

1,9MW 14MW 1MW 1,8MW 

 

Klik hier voor een algemene toelichting waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 

van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan 

zijn dan de beschikbare capaciteit.  

Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. In Den Helder de Schoten zullen 

wij werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te versterken. Deze investeringen moeten met 

veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Daarnaast is de uitvoeringscapaciteit 

van Liander en haar aannemers schaars. Daarom zullen deze werkzaamheden uiterlijk in 2023 

afgerond kunnen worden. 

Daarnaast wordt er gekeken of er tussentijdse oplossingen zijn om meer capaciteit beschikbaar te 

stellen aan klanten, waaronder congestiemanagement. 
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Spanningsproblemen in Den Helder de Schoten voor teruglevering 
We zijn momenteel met ons huidige elektriciteitverdeelstation Den Helder de Schoten, op de kabel 

aangesloten op veld 168, niet in staat om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor 

transportcapaciteit. Dit wordt ook wel tekort aan transportcapaciteit of structurele congestie 

genoemd.  

Oorzaak spanningsproblemen 
Voor de kabel aangesloten op veld 168 op station Den Helder de Schoten kan niet voldoende 

capaciteit geleverd worden. De minimaal toelaatbare spanningsgrens wordt overschreden als gevolg 

van klantvragen in dit gebied. 

Afwijkende spanningskwaliteit ontstaat door een samenspel van verbruik en productie enerzijds, en 

anderzijds de mate waarin Liander de spanning op het net kan beïnvloeden. Dit wordt onder andere 

bepaald door de diameter van de kabel, de lengte van de kabel en de capaciteit van het 

onderstation. Deze knelpunten ontstaan dus niet alleen door een gebrek aan transportcapaciteit, 

maar ook door spanningsvariatie in uitgestrekte netten in de buitengebieden. De (N)EN-50160 

schrijft de bandbreedtes van de kwaliteit van de spanning voor. 

Gebiedsbeschrijving 
De kabel aangesloten op veld 168 op station Den Helder de Schoten voedt o.a. aangeslotenen in de 

volgende postcodegebieden. Deze postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied. 

1764GC 1764GD 1764GH 1764GJ 1764GL 1764KH 1764KJ 1764MD 1764NM 1764NN 

1764NX 1764NZ 1783PP 1784PH 1784PJ 1785HM 1786PK 1786PL 1786PW 1787BC 

1787CA 1787CB 1787CC 1787CD 1787CE 1787CG 1787CH 1787CJ 1787CK 1787CM 

1787CP 1787CR 1787CX 1787PD 1787PK 1787PL 1787PM 1787PN 1787PP  
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Beschikbare vermogen en gecontracteerd vermogen 
 

Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
teruglevering 

grootverbruikers 

Beschikbare capaciteit  

2,4MW kW 11,3MW 1,1MW 1,8MW 

 

Klik hier voor een algemene toelichting waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 

van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan 

zijn dan de beschikbare capaciteit.  

Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. In Den Helder de Schoten zullen 

wij werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te versterken. Deze investeringen moeten met 

veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Daarnaast is de uitvoeringscapaciteit 

van Liander en haar aannemers schaars. Daarom zullen deze werkzaamheden uiterlijk in 2023 

afgerond kunnen worden. 

Daarnaast wordt er gekeken of er tussentijdse oplossingen zijn om meer capaciteit beschikbaar te 

stellen aan klanten, waaronder congestiemanagement. 
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Spanningsproblemen in Medemblik voor teruglevering 
We zijn momenteel met ons huidige elektriciteitverdeelstation Medemblik, op de kabel aangesloten 

op veld 156, niet in staat om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit. Dit 

wordt ook wel tekort aan transportcapaciteit of structurele congestie genoemd.  

Oorzaak spanningsproblemen 
Voor de kabel aangesloten op veld 156 op station Medemblik kan niet voldoende capaciteit geleverd 

worden als gevolg van spanningsproblemen. De minimaal toelaatbare spanningsgrens wordt 

overschreden als gevolg van de klantvragen op deze kabel. 

Afwijkende spanningskwaliteit ontstaat door een samenspel van verbruik en productie enerzijds, en 

anderzijds de mate waarin Liander de spanning op het net kan beïnvloeden. Dit wordt onder andere 

bepaald door de diameter van de kabel, de lengte van de kabel en de capaciteit van het 

onderstation. Deze knelpunten ontstaan dus niet alleen door een gebrek aan transportcapaciteit, 

maar ook door spanningsvariatie in uitgestrekte netten in de buitengebieden. De (N)EN-50160 

schrijft de bandbreedtes van de kwaliteit van de spanning voor. 

Gebiedsbeschrijving 
Veld 156 op station Medemblik voedt o.a. aangeslotenen in de volgende postcodegebieden. Deze 

postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied. 

1771RM 1771RR 1771RT 1771SH 1771SK 
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Beschikbare vermogen en gecontracteerd vermogen 
 

Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
teruglevering 

grootverbruikers 

Beschikbare capaciteit  

1,3MW 0,6MW 4,5MW 3MW 

 

Klik hier voor een algemene toelichting waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 

van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan 

zijn dan de beschikbare capaciteit.  

Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. In Medemblik zullen wij 

werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te versterken. Deze investeringen moeten met 

veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Daarnaast is de uitvoeringscapaciteit 

van Liander en haar aannemers schaars. Daarom zullen deze werkzaamheden op z’n vroegst eind 

2020 afgerond kunnen worden. 

Daarnaast wordt er gekeken of er tussentijdse oplossingen zijn om meer capaciteit beschikbaar te 

stellen aan klanten, waaronder congestiemanagement. 
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Capaciteit –en spanningsproblemen in Medemblik voor teruglevering 
We zijn momenteel met ons huidige elektriciteitverdeelstation Medemblik, op de kabel aangesloten 

op veld 157, niet in staat om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit. Dit 

wordt ook wel tekort aan transportcapaciteit of structurele congestie genoemd.  

Oorzaak capaciteit -en spanningsproblemen 
Voor de kabel aangesloten op veld 157 op station Medemblik kan niet voldoende capaciteit geleverd 

worden. De maximale toelaatbare kabelbelasting wordt overschreden als gevolg van de klantvragen 

in dit gebied. En de minimaal toelaatbare spanningsgrens wordt overschreden als gevolg van deze 

klantvragen. 

Afwijkende spanningskwaliteit ontstaat door een samenspel van verbruik en productie enerzijds, en 

anderzijds de mate waarin Liander de spanning op het net kan beïnvloeden. Dit wordt onder andere 

bepaald door de diameter van de kabel, de lengte van de kabel en de capaciteit van het 

onderstation. Deze knelpunten ontstaan dus niet alleen door een gebrek aan transportcapaciteit, 

maar ook door spanningsvariatie in uitgestrekte netten in de buitengebieden. De (N)EN-50160 

schrijft de bandbreedtes van de kwaliteit van de spanning voor. 

Gebiedsbeschrijving 
De kabel aangesloten op veld 157 op station Medemblik voedt o.a. aangeslotenen in de volgende 

postcodegebieden. Deze postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied. 

1671EA 1671EB 1671EC 1671ED 1671EE 1671EG 1671EH 1671EJ 1671EK 1671EL 

1671EM 1671EN 1671EP 1671ER 1671ES 1671ET 1671EV 1671EX 1671EZ 1671GA 

1671GC 1671GZ 1671NC 1671ND 1671NG 1671NH 1671NJ 1671NK 1671NL 1671NM 

1671NN 1671NP 1671NR 1671NS 1671NT 1671NV 1671NW 1671PC 1671PD 1671PG 

1674MA 1674MB 1674MC 1674MD 1674ME 1674MG 1674MH 1674PN 1674PP 1674PR 

1674PS 1674PW 1676GH 1676GJ 1676GK 1676GL 1676GM 1676GN 1678HA 1678HB 

1678HX 1678JE 1679GK 1775RD 1775TH      
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Beschikbare vermogen en gecontracteerd vermogen 
 

Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
teruglevering 

grootverbruikers 

Beschikbare capaciteit  

1,6MW 19MW 0,8MW 1,8MW 

 

Klik hier voor een algemene toelichting waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 

van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan 

zijn dan de beschikbare capaciteit.  

Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. In Medemblik zullen wij 

werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te versterken. Deze investeringen moeten met 

veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Daarnaast is de uitvoeringscapaciteit 

van Liander en haar aannemers schaars. Daarom zullen deze werkzaamheden uiterlijk in 2023 

afgerond kunnen worden. 

Daarnaast wordt er gekeken of er tussentijdse oplossingen zijn om meer capaciteit beschikbaar te 

stellen aan klanten, waaronder congestiemanagement.  
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Spanningsproblemen in Medemblik voor teruglevering 
We zijn momenteel met ons huidige elektriciteitverdeelstation Medemblik, op de kabel aangesloten 

op veld 158, niet in staat om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit. Dit 

wordt ook wel tekort aan transportcapaciteit of structurele congestie genoemd.  

Oorzaak spanningsproblemen 
Voor veld 158 op station Medemblik kan niet voldoende capaciteit geleverd worden als gevolg van 

spanningsproblemen. De minimaal toelaatbare spanningsgrens wordt overschreden als gevolg van de 

klantvragen op dit veld. 

Afwijkende spanningskwaliteit ontstaat door een samenspel van verbruik en productie enerzijds, en 

anderzijds de mate waarin Liander de spanning op het net kan beïnvloeden. Dit wordt onder andere 

bepaald door de diameter van de kabel, de lengte van de kabel en de capaciteit van het 

onderstation. Deze knelpunten ontstaan dus niet alleen door een gebrek aan transportcapaciteit, 

maar ook door spanningsvariatie in uitgestrekte netten in de buitengebieden. De (N)EN-50160 

schrijft de bandbreedtes van de kwaliteit van de spanning voor. 

Gebiedsbeschrijving 
Veld 158 op station Medemblik voedt o.a. aangeslotenen in de volgende postcodegebieden. Deze 

postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied. 

1658CA 1771RP 1771SC 1771SE 1775RH 1775RJ 1775RK 
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Beschikbare vermogen en gecontracteerd vermogen 

 
Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
teruglevering 

grootverbruikers 

Beschikbare capaciteit  

3,3MW 0,4MW 3MW 3,1MW 

 

Klik hier voor een algemene toelichting waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 

van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan 

zijn dan de beschikbare capaciteit.  

Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. In Medemblik zullen wij 

werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te versterken. Deze investeringen moeten met 

veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Daarnaast is de uitvoeringscapaciteit 

van Liander en haar aannemers schaars. Daarom zullen deze werkzaamheden uiterlijk in 2023 

afgerond kunnen worden. 

Daarnaast wordt er gekeken of er tussentijdse oplossingen zijn om meer capaciteit beschikbaar te 

stellen aan klanten, waaronder congestiemanagement. 
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Capaciteits- en spanningsproblemen in Medemblik voor teruglevering 
We zijn momenteel met ons huidige elektriciteitverdeelstation Medemblik, op de kabel aangesloten 

op veld 168, niet in staat om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit. Dit 

wordt ook wel tekort aan transportcapaciteit of structurele congestie genoemd.  

Oorzaak capaciteits- en spanningsproblemen 
Voor de kabel aangesloten op veld 168 op station Medemblik kan niet voldoende capaciteit geleverd 

worden als gevolg van spanningsproblemen. De minimaal toelaatbare spanningsgrens wordt 

overschreden als gevolg van de klantvragen op dit veld. 

Afwijkende spanningskwaliteit ontstaat door een samenspel van verbruik en productie enerzijds, en 

anderzijds de mate waarin Liander de spanning op het net kan beïnvloeden. Dit wordt onder andere 

bepaald door de diameter van de kabel, de lengte van de kabel en de capaciteit van het 

onderstation. Deze knelpunten ontstaan dus niet alleen door een gebrek aan transportcapaciteit, 

maar ook door spanningsvariatie in uitgestrekte netten in de buitengebieden. De (N)EN-50160 

schrijft de bandbreedtes van de kwaliteit van de spanning voor. 

Gebiedsbeschrijving 
De kabel aangesloten op veld 168 op station Medemblik voedt o.a. aangeslotenen in de volgende 

postcodegebieden. Deze postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied. 

1654EG 1654EH 1657AA 1657AB 1657AC 1657AD 1657AE 1657AG 1657AH 1657AJ 

1657AK 1657AL 1657AM 1657AN 1657AP 1657AR 1657AS 1657AT 1657AV 1657EA 

1657EB 1657EC 1657ED 1657EE 1657EG 1657EH 1657KA 1657KB 1657KC 1657KD 

1657KE 1657KG 1657KH 1657LA 1657LB 1658CA 1658CB 1658CC 1658CD 1658CE 

1658CG 1658QQ 1674NA 1674NV 1674NW 1674NX 1674PP 1676EA 1676EL 1676EV 

1676EZ 1676GA 1676GB 1676GC 1676GD 1676GE 1676GG 1676GH 1676GJ 1676GK 

1676GL 1676GM 1676GP 1676GR 1676GS 1676GT 1676GV 1676GW 1676GX 1676GZ 

1679GK 1719NK 1775RA 1775RC 1775RD 1775RG 1775RH 1775RJ 1775TA 1775TB 

1775TJ 1775TK 1775TM        

 

Beschikbare vermogen en gecontracteerd vermogen 
 

Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
terugleveringgrootverbruike

rs 

Beschikbare capaciteit  

6,8MW 24MW 8MW 2,6MW 

 

Klik hier voor een algemene toelichting waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 

van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan 

zijn dan de beschikbare capaciteit.  
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Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. In Medemblik zullen wij 

werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te versterken. Deze investeringen moeten met 

veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Daarnaast is de uitvoeringscapaciteit 

van Liander en haar aannemers schaars. Daarom zullen deze werkzaamheden uiterlijk in 2023 

afgerond kunnen worden. 

Daarnaast wordt er gekeken of er tussentijdse oplossingen zijn om meer capaciteit beschikbaar te 

stellen aan klanten, waaronder congestiemanagement. 
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Capaciteits- en spanningsproblemen in Oterleek voor teruglevering 
We zijn momenteel met ons huidige elektriciteitverdeelstation station Oterleek, op de kabel 

aangesloten op veld 134, niet in staat om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor 

transportcapaciteit. Dit wordt ook wel tekort aan transportcapaciteit of structurele congestie 

genoemd.  

Oorzaak capaciteits- en spanningsproblemen 
Voor de kabel aangesloten op veld 134 op station Oterleek kan niet voldoende capaciteit geleverd 

worden. De maximale toelaatbare kabelbelasting wordt overschreden als gevolg van de klantvragen 

in dit gebied. En de minimaal toelaatbare spanningsgrens wordt overschreden als gevolg van deze 

klantvragen. 

Afwijkende spanningskwaliteit ontstaat door een samenspel van verbruik en productie enerzijds, en 

anderzijds de mate waarin Liander de spanning op het net kan beïnvloeden. Dit wordt onder andere 

bepaald door de diameter van de kabel, de lengte van de kabel en de capaciteit van het 

onderstation. Deze knelpunten ontstaan dus niet alleen door een gebrek aan transportcapaciteit, 

maar ook door spanningsvariatie in uitgestrekte netten in de buitengebieden. De (N)EN-50160 

schrijft de bandbreedtes van de kwaliteit van de spanning voor. 

Gebiedsbeschrijving 
Veld 134 op station Oterleek voedt o.a. aangeslotenen in de volgende postcodegebieden. Deze 

postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied. 

 

1703RV 1703RZ 1711KJ 1711RN 1711RZ 1711SB 1713BA 1713BB 1713BC 1713BD 

1713BE 1713BG 1713BH 1713BJ 1713BK 1713BL 1713BM 1713BN 1713BP 1713CA 

1713CB 1713CC 1713CD 1713CE 1713CG 1713CH 1713CJ 1713CK 1713CL 1713CM 

1713CN 1713CP 1713CR 1713CS 1713CT 1713CV 1713CW 1713CX 1713CZ 1713GA 

1713GC 1713GE 1713GG 1713GH 1713GJ 1713GK 1713GL 1713GM 1713GN 1713GP 

1713GR 1713GX 1713GZ 1713HB 1713HC 1713HD 1713HE 1713HG 1713HJ 1713HK 

1713HL 1713HM 1713HN 1713HP 1713HS 1713HT 1713HV 1713HW 1713HX 1713HZ 

1713JA 1713JB 1713JC 1713JD 1713JE 1713JG 1713JH 1713JJ 1713JK 1713JL 

1713JM 1713JN 1713JP 1713JR 1713JS 1713JT 1713JV 1713JW 1713JX 1713KP 

1713KW 1713KX 1713RA 1713RB 1713RC 1713SB 1713SE 1713SG 1713SH 1713SK 

1713SL 1713SM 1713SN 1713SP 1713SR 1713ST 1713TA 1713TB 1713TC 1713TD 

1713TE 1713TG 1713TH 1713TJ 1713TM 1713TN 1713TP 1713TR 1713TS 1713TT 

1713TV 1713TX 1713TZ 1713VA 1713VB 1713VC 1713VD 1713VE 1713VG 1713VH 

1713VJ 1713VK 1713VL 1713VM 1713VN 1713VP 1713VR 1713VS 1713VT 1713VV 

1713VW 1713WB 1713WC 1713WD 1713WG 1713WH 1713WJ 1713WK 1713WL 1713WN 

1713WP 1713WR 1713WS 1713WT 1713WV 1713WX 1713WZ 1713XA 1715KN 1716KT 
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1842EH 1842EJ 1842EL        

 

Beschikbare vermogen en gecontracteerd vermogen 
 

Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
teruglevering 

grootverbruikers 

Beschikbare capaciteit  

3,8MW 50MW 4,8MW 1,8MW 

 

Klik hier voor een algemene toelichting waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 

van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan 

zijn dan de beschikbare capaciteit.  

Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. In Oterleek zullen wij 

werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te versterken. Deze investeringen moeten met 

veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Daarnaast is de uitvoeringscapaciteit 

van Liander en haar aannemers schaars. Daarom zullen deze werkzaamheden uiterlijk in 2023 

afgerond kunnen worden. 

Daarnaast wordt er gekeken of er tussentijdse oplossingen zijn om meer capaciteit beschikbaar te 

stellen aan klanten, waaronder congestiemanagement. 
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Capaciteits- en spanningsproblemen in Edam en Purmerend voor verbruik 
We zijn momenteel met onze huidige elektriciteitverdeelstations Edam (met de kabel aangesloten op 

veld 137) en Purmerend (met de kabel aangesloten op veld 161) niet in staat om te voldoen aan alle 

nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit. Dit wordt ook wel tekort aan transportcapaciteit of 

structurele congestie genoemd.  

Oorzaak capaciteits- en spanningsproblemen 
Voor de kabel aangesloten op veld 137 op station Edam en de kabel aangesloten op veld 161 op 

station Purmerend kan niet voldoende capaciteit geleverd worden. De maximale toelaatbare 

kabelbelasting wordt overschreden als gevolg van de klantvragen in dit gebied. En de minimaal 

toelaatbare spanningsgrens wordt overschreden als gevolg van deze klantvragen. 

Afwijkende spanningskwaliteit ontstaat door een samenspel van verbruik en productie enerzijds, en 

anderzijds de mate waarin Liander de spanning op het net kan beïnvloeden. Dit wordt onder andere 

bepaald door de diameter van de kabel, de lengte van de kabel en de capaciteit van het 

onderstation. Deze knelpunten ontstaan dus niet alleen door een gebrek aan transportcapaciteit, 

maar ook door spanningsvariatie in uitgestrekte netten in de buitengebieden. De (N)EN-50160 

schrijft de bandbreedtes van de kwaliteit van de spanning voor. 

Gebiedsbeschrijving 
De kabel aangesloten op veld 137 op station Edam voedt o.a. aangeslotenen in de volgende 

postcodegebieden. Deze postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied. 

1463HA 1463HB 1463HC 1463PJ 1472BA 1472BB 1472BC 1472BD 1473BD 1473BE 

1473BG 1473RA 1474HM 1474HP 1474HR 1474HV 1474HW 1474MB 1474MD 1474ME 

1474MR 1474MS 1474MT 1475JA 1475JB 1475JT 1476NB 1476NC 1476ND 1631DB 

1631DC 1631DD 1631DE 1631DG 1631DH 1631DJ 1631DK 1631DL 1631DM 1631DP 
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Beschikbare vermogen en gecontracteerd vermogen 
 

Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
teruglevering 

grootverbruikers 

Beschikbare capaciteit  

1MW 8,3MW 0MW 1,8MW 

 

Klik hier voor een algemene toelichting waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 

van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan 

zijn dan de beschikbare capaciteit.  

De kabel aangesloten op veld 161 op station Purmerend voedt o.a. aangeslotenen in de volgende 

postcodegebieden. Deze postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied. 

1461DB 1461DC 1461DD 1461DE 1461DR 1461DW 1461HS 1461LC 1462EA 1462EB 

1462EC 1462ED 1462EE 1462EG 1462EH 1462EJ 1462EK 1462EL 1462EM 1462EN 

1462EP 1462ER 1462ES 1462ET 1462GA 1462GB 1462GC 1462GE 1462GG 1462GH 

1462GJ 1462GK 1462GL 1462GN 1462GP 1462GR 1462GS 1462GT 1462GV 1462HR 

1462LB 1462LJ 1462LK 1462MG 1462MH 1462MJ 1462MZ 1462NA 1462NB 1462NC 

1462NE 1462NG 1462NH 1462NJ 1462NK 1462NL 1462NM 1462NN 1462NP 1462NR 
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1462NS 1462NT 1462NV 1462PA 1462PB 1462PC 1462PD 1462PE 1462PG 1462PH 

1462PJ 1462PK 1462PL 1462PM 1462PN 1462PP 1462PR 1463DA 1463LA 1463LP 

1463PJ 1463PK 1463PZ 1475JB 1475JC 1475JD 1475JE 1475JG 1475JH 1475JJ 

1475JK 1475JL 1475JM 1475JN 1475JP 1475JR 1475JS    

 

 
 

Beschikbare vermogen en gecontracteerd vermogen 
 

Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
teruglevering 

grootverbruikers 

Beschikbare capaciteit  

1MW 22,8MW 0,8MW 1,8MW 

 

Klik hier voor een algemene toelichting waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 

van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan 

zijn dan de beschikbare capaciteit.  

Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. In Edam en Purmerend zullen wij 

werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te versterken. Deze investeringen moeten met 

veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Daarnaast is de uitvoeringscapaciteit 
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van Liander en haar aannemers schaars. Daarom zullen deze werkzaamheden uiterlijk in 2023 

afgerond kunnen worden. 

Daarnaast wordt er gekeken of er tussentijdse oplossingen zijn om meer capaciteit beschikbaar te 

stellen aan klanten, waaronder congestiemanagement. 
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Spanningsproblemen in Schagen voor teruglevering 
We zijn momenteel met ons huidige elektriciteitverdeelstation Schagen, op de kabel aangesloten op 

veld 139, niet in staat om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit. Dit wordt 

ook wel tekort aan transportcapaciteit of structurele congestie genoemd.  

Oorzaak spanningsproblemen 
Voor de kabel aangesloten op veld 139 op station Schagen kan niet voldoende capaciteit geleverd 

worden als gevolg van spanningsproblemen. De minimaal toelaatbare spanningsgrens wordt 

overschreden als gevolg van de klantvragen op dit veld. 

Afwijkende spanningskwaliteit ontstaat door een samenspel van verbruik en productie enerzijds, en 

anderzijds de mate waarin Liander de spanning op het net kan beïnvloeden. Dit wordt onder andere 

bepaald door de diameter van de kabel, de lengte van de kabel en de capaciteit van het 

onderstation. Deze knelpunten ontstaan dus niet alleen door een gebrek aan transportcapaciteit, 

maar ook door spanningsvariatie in uitgestrekte netten in de buitengebieden. De (N)EN-50160 

schrijft de bandbreedtes van de kwaliteit van de spanning voor. 

Gebiedsbeschrijving 
De kabel aangesloten op veld 139 op station Schagen voedt o.a. aangeslotenen in de volgende 

postcodegebieden. Deze postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied. 

1741CX 1742GB 1742GC 1742GD 1742GH 1742HA 1742HB 1742HC 1742HD 1742ND 

1742NH 1742NJ 1744GA 1744GB 1744GC 1744HE 1744HJ 1744KA 1744KB 1744KC 

1744KD 1744KE 1744KG 1744KH 1744KJ 1744KK 1744KL 1744KM 1744KN 1744KT 

1744KV 1744LA 1744LC 1744LD 1744LE 1744LG 1744LH 1744LJ 1744LK 1744LL 

1744LM 1744LN 1744LR 1751DG 1751DH 1751DJ 1751EG 1751GH 1751GJ 1751HH 

1752AA 1752AB 1752AC 1752AD 1752AE 1752AG 1752AH 1752AJ 1752HB 1752HC 

1752HD 1752HE 1752HG 1752JK 1752JL 1752JM 1752JN 1752JP 1752JR 1753BA 

1753BB 1753BC 1753BD 1753BE 1753BG 1753BH 1753BJ 1753BK 1753BM 1753EC 

1753ED 1753EE 1753GD 1753GE 1753GG 1753KA 1753KC 1753KD 1753KJ 1753KK 

1753QQ 1754HA 1754JC 1754JD 1754JJ      
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Beschikbare vermogen en gecontracteerd vermogen 
 

Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
teruglevering 

grootverbruikers 

Beschikbare capaciteit  

2,3MW 42MW 1,2MW 1,3MW 

 

Klik hier voor een algemene toelichting waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 

van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan 

zijn dan de beschikbare capaciteit.  

Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. In Schagen zullen wij 

werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te versterken. Deze investeringen moeten met 

veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Daarnaast is de uitvoeringscapaciteit 

van Liander en haar aannemers schaars. Daarom zullen deze werkzaamheden uiterlijk in 2023 

afgerond kunnen worden. 

Daarnaast wordt er gekeken of er tussentijdse oplossingen zijn om meer capaciteit beschikbaar te 

stellen aan klanten, waaronder congestiemanagement. 
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Spanningsproblemen in Schagen voor teruglevering 
We zijn momenteel met ons huidige elektriciteitverdeelstation Schagen, op de kabel aangesloten op 

veld 142, niet in staat om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit. Dit wordt 

ook wel tekort aan transportcapaciteit of structurele congestie genoemd.  

Oorzaak spanningsproblemen 
Voor de kabel aangesloten op veld 142 op station Schagen kan niet voldoende capaciteit geleverd 

worden als gevolg van spanningsproblemen. De minimaal toelaatbare spanningsgrens wordt 

overschreden als gevolg van de klantvragen op dit veld. 

Afwijkende spanningskwaliteit ontstaat door een samenspel van verbruik en productie enerzijds, en 

anderzijds de mate waarin Liander de spanning op het net kan beïnvloeden. Dit wordt onder andere 

bepaald door de diameter van de kabel, de lengte van de kabel en de capaciteit van het 

onderstation. Deze knelpunten ontstaan dus niet alleen door een gebrek aan transportcapaciteit, 

maar ook door spanningsvariatie in uitgestrekte netten in de buitengebieden. De (N)EN-50160 

schrijft de bandbreedtes van de kwaliteit van de spanning voor. 

Gebiedsbeschrijving 
De kabel aangesloten op veld 142 op station Schagen voedt o.a. aangeslotenen in de volgende 

postcodegebieden. Deze postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied. 

1742NL 1744GC 1744GH 1744HG 1744HH 1744HJ 1744JA 1744KP 1744KS 1752JP 

1753GD 
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Beschikbare vermogen en gecontracteerd vermogen 

 
Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
teruglevering 

grootverbruikers 

Beschikbare capaciteit  

1MW 1,3MW 3,2MW 3MW 

 

Klik hier voor een algemene toelichting waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 

van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan 

zijn dan de beschikbare capaciteit.  

Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. In Schagen zullen wij 

werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te versterken. Deze investeringen moeten met 

veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Daarnaast is de uitvoeringscapaciteit 

van Liander en haar aannemers schaars. Daarom zullen deze werkzaamheden uiterlijk in 2023 

afgerond kunnen worden. 

Daarnaast wordt er gekeken of er tussentijdse oplossingen zijn om meer capaciteit beschikbaar te 

stellen aan klanten, waaronder congestiemanagement. 
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Capaciteitsproblemen in Schagen voor verbruik 
We zijn momenteel met ons huidige elektriciteitverdeelstation Schagen, op de kabel aangesloten op 

veld 144, niet in staat om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit. Dit wordt 

ook wel tekort aan transportcapaciteit of structurele congestie genoemd.  

Oorzaak capaciteitsproblemen 
Voor de kabel aangesloten op veld 144 op station Schagen kan niet voldoende capaciteit geleverd 

worden. De maximale toelaatbare kabelbelasting wordt overschreden als gevolg van de klantvragen 

in dit gebied.  

Gebiedsbeschrijving 
De kabel aangesloten op veld 144 op station Schagen voedt o.a. aangeslotenen in de volgende 

postcodegebieden. Deze postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied. 

1731NX 1732LD 1732LG 1732NP 1732NW 1741ND 1766EB 1766EC 1766ED 1766EE 

1766EG 1766GD 1766GE 1766GH 1767BA 1767BB 1767BC 1767BW 1767BX 1767CA 

1767CB 1767CC 1767CD 1767CE 1767CG 1767CH 1767CJ 1767CK 1767CL 1767CM 

1767CN 1767CP 1767CR 1767CS 1767CT 1767CV 1767CW 1767CX 1767CZ 1767DA 

1767EA 1767EB 1767EC 1767EH 1767EJ 1768AJ 1768AM 1768AN 1768AP 1768AW 

1768AX 1768AZ 1768BA 1768BB 1768BC 1768BD 1768BE 1768BG 1768BH 1768BJ 

1768BK 1768BL 1768BM 1768BN 1768BP 1768BR 1768BS 1768BT 1768BV 1768BW 

1768BX 1775PJ         
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Beschikbare vermogen en gecontracteerd vermogen 

 
Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
teruglevering 

grootverbruikers 

Beschikbare capaciteit  

0,8MW 17MW 1MW 1,3MW 

 

Klik hier voor een algemene toelichting waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 

van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan 

zijn dan de beschikbare capaciteit.  

Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. In Schagen zullen wij 

werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te versterken. Deze investeringen moeten met 

veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Daarnaast is de uitvoeringscapaciteit 

van Liander en haar aannemers schaars. Daarom zullen deze werkzaamheden uiterlijk in 2023 

afgerond kunnen worden. 

Daarnaast wordt er gekeken of er tussentijdse oplossingen zijn om meer capaciteit beschikbaar te 

stellen aan klanten, waaronder congestiemanagement. 
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Capaciteitsproblemen in Schagen voor verbruik 
We zijn momenteel met ons huidige elektriciteitverdeelstation Schagen, op de kabel aangesloten op 

veld 176, niet in staat om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit. Dit wordt 

ook wel tekort aan transportcapaciteit of structurele congestie genoemd.  

Oorzaak capaciteitsproblemen 
Voor de kabel aangesloten op veld 176 op station Schagen kan niet voldoende capaciteit geleverd 

worden. De maximale toelaatbare kabelbelasting wordt overschreden als gevolg van de klantvragen 

in dit gebied.  

Gebiedsbeschrijving 
De kabel aangesloten op veld 176 op station Schagen voedt o.a. aangeslotenen in het volgende 

postcodegebied. Dit vormt het congestiegebied. 

1755LE 
         

 

Beschikbare vermogen en gecontracteerd vermogen 
 

Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
teruglevering 

grootverbruikers 

Beschikbare capaciteit  

3,2MW 0MW 0MW 3,8MW 

 

Klik hier voor een algemene toelichting waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 

van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan 

zijn dan de beschikbare capaciteit.  

Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. In Schagen zullen wij 

werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te versterken. Deze investeringen moeten met 

veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Daarnaast is de uitvoeringscapaciteit 

van Liander en haar aannemers schaars. Daarom zullen deze werkzaamheden uiterlijk in 2023 

afgerond kunnen worden. 

Daarnaast wordt er gekeken of er tussentijdse oplossingen zijn om meer capaciteit beschikbaar te 

stellen aan klanten, waaronder congestiemanagement. 
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Capaciteitsproblemen op Texel voor verbruik 
We zijn momenteel met ons huidige elektriciteitverdeelstation Texel, op de kabel aangesloten op 

veld 147, mogelijk niet in staat om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit. 

Dit wordt ook wel tekort aan transportcapaciteit of structurele congestie genoemd.  

Oorzaak capaciteits- en spanningsproblemen  
Voor de kabel aangesloten op veld 147 op station Texel kan niet voldoende capaciteit geleverd 

worden. De maximale toelaatbare kabelbelasting wordt overschreden als gevolg van de klantvragen 

in dit gebied. En de minimaal toelaatbare spanningsgrens wordt overschreden als gevolg van 

klantvragen.  

Afwijkende spanningskwaliteit ontstaat door een samenspel van verbruik en productie enerzijds, en 
anderzijds de mate waarin Liander de spanning op het net kan beïnvloeden. Dit wordt onder andere 
bepaald door de diameter van de kabel, de lengte van de kabel en de capaciteit van het 
onderstation. Deze knelpunten ontstaan dus niet alleen door een gebrek aan transportcapaciteit, 
maar ook door spanningsvariatie in uitgestrekte netten in de buitengebieden. De (N)EN-50160 
schrijft de bandbreedtes van de kwaliteit van de spanning voor. 
 

Gebiedsbeschrijving 
De kabel aangesloten op veld 147 op station Texel voedt o.a. aangeslotenen in de volgende 

postcodegebieden. Deze postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied. 

1791ER 1791EV 1791MJ 1793ES 1793EV 1795JA 1795JH 1795JJ 1795JP 1796AA 

1796AB 1796AD 1796AE 1796BA 1796BB 1796BD 1796BE 1796BG 1796BH 1796BJ 

1796BK 1796BL 1796BM 1796BN 1796BP 1796BR 1796BS 1796BT 1796BV 1796BW 

1796BX 1796BZ 1796CA 1796CB 1796CC 1796MK 1796ML 1796MN 1796MP 1796MR 
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Beschikbare vermogen en gecontracteerd vermogen 
 

Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
teruglevering 

grootverbruikers 

Beschikbare capaciteit  

0,5MW 11,6MW 0MW 1,3MW 

 

Klik hier voor een algemene toelichting waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 

van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan 

zijn dan de beschikbare capaciteit.  

Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Op Texel zullen wij 

werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te versterken. Deze investeringen moeten met 

veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Daarnaast is de uitvoeringscapaciteit 

van Liander en haar aannemers schaars. Daarom zullen deze werkzaamheden op z’n vroegst in het 

vierde kwartaal van 2020 afgerond kunnen worden. 

Daarnaast wordt er gekeken of er tussentijdse oplossingen zijn om meer capaciteit beschikbaar te 

stellen aan klanten, waaronder congestiemanagement. 
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Capaciteits- en spanningsproblemen in Ulkesluis voor teruglevering 
We zijn momenteel met ons huidige elektriciteitverdeelstation Ulkesluis, op de kabel aangesloten op 

veld 154, niet in staat om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit. Dit wordt 

ook wel tekort aan transportcapaciteit of structurele congestie genoemd.  

Oorzaak capaciteits- en spanningsproblemen 
Voor de kabel aangesloten op veld 154 op station Ulkesluis kan niet voldoende capaciteit geleverd 

worden. De maximale toelaatbare kabelbelasting wordt overschreden als gevolg van de klantvragen 

in dit gebied. En de minimaal toelaatbare spanningsgrens wordt overschreden als gevolg van deze 

klantvragen. 

Afwijkende spanningskwaliteit ontstaat door een samenspel van verbruik en productie enerzijds, en 

anderzijds de mate waarin Liander de spanning op het net kan beïnvloeden. Dit wordt onder andere 

bepaald door de diameter van de kabel, de lengte van de kabel en de capaciteit van het 

onderstation. Deze knelpunten ontstaan dus niet alleen door een gebrek aan transportcapaciteit, 

maar ook door spanningsvariatie in uitgestrekte netten in de buitengebieden. De (N)EN-50160 

schrijft de bandbreedtes van de kwaliteit van de spanning voor. 

Gebiedsbeschrijving 
De kabel aangesloten op veld 154 op station Ulkesluis voedt o.a. aangeslotenen in de volgende 

postcodegebieden. Deze postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1741GJ 1761JE 1766EA 1766EC 1766GA 1766GB 1766GC 1766GD 1766GE 1766GN 

1766HA 1766HB 1766HE 1766HG 1766JA 1766JB 1766JC 1766JD 1766JE 1766JG 

1766JH 1766JJ 1766JK 1766JL 1774AV 1774BE 1774BJ 1774BK 1774BL 1774BM 

1774NR 1774NT 1774NV 1774NW 1774PD 1774PE 1774PH 1775NX 1775NZ 1775PJ 



 

12-12-2019 – Versie 1.6 

 
36 

 
 

Beschikbare vermogen en gecontracteerd vermogen 
 

Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
teruglevering 

grootverbruikers 

Beschikbare capaciteit  

1,4MW 8MW 3MW 1,8MW 

 

Klik hier voor een algemene toelichting waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 

van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan 

zijn dan de beschikbare capaciteit.  

Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. In Ulkesluis zullen wij 

werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te versterken. Deze investeringen moeten met 

veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Daarnaast is de uitvoeringscapaciteit 

van Liander en haar aannemers schaars. Daarom zullen deze werkzaamheden uiterlijk in 2023 

afgerond kunnen worden. 

Daarnaast wordt er gekeken of er tussentijdse oplossingen zijn om meer capaciteit beschikbaar te 

stellen aan klanten, waaronder congestiemanagement. 

  



 

12-12-2019 – Versie 1.6 

 
37 

Capaciteits- en spanningsproblemen in Ulkesluis voor verbruik en teruglevering 
We zijn momenteel met ons huidige elektriciteitverdeelstation Ulkesluis, op de kabel aangesloten op 

veld 159, niet in staat om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit. Dit wordt 

ook wel tekort aan transportcapaciteit of structurele congestie genoemd.  

Oorzaak capaciteits- en spanningsproblemen 
Voor de kabel aangesloten op veld 159 op station Ulkesluis kan niet voldoende capaciteit geleverd 

worden. De maximale toelaatbare kabelbelasting wordt overschreden als gevolg van de klantvragen 

in dit gebied. En de minimaal toelaatbare spanningsgrens wordt overschreden als gevolg van deze 

klantvragen. 

Afwijkende spanningskwaliteit ontstaat door een samenspel van verbruik en productie enerzijds, en 

anderzijds de mate waarin Liander de spanning op het net kan beïnvloeden. Dit wordt onder andere 

bepaald door de diameter van de kabel, de lengte van de kabel en de capaciteit van het 

onderstation. Deze knelpunten ontstaan dus niet alleen door een gebrek aan transportcapaciteit, 

maar ook door spanningsvariatie in uitgestrekte netten in de buitengebieden. De (N)EN-50160 

schrijft de bandbreedtes van de kwaliteit van de spanning voor. 

Gebiedsbeschrijving 
De kabel aangesloten op veld 159 op station Ulkesluis voedt o.a. aangeslotenen in de volgende 

postcodegebieden. Deze postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied. 

1771MD 1771ME 1771MG 1771MJ 1771MK 1771ML 1771MP 1774MK 1774NB 1774NC 

1774ND 1774NE 1774NM 1774NS 1777PK 1779GL 1779GM 1779GN 1779GP 1779GR 

1779GS 1779GV 1779GZ 1779QQ 
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Beschikbare vermogen en gecontracteerd vermogen 
 

Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
teruglevering 

grootverbruikers 

Beschikbare capaciteit  

3MW 1,8MW 5,6MW 1,8MW 

 

Klik hier voor een algemene toelichting waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 

van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan 

zijn dan de beschikbare capaciteit.  

Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. In Ulkesluis zullen wij 

werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te versterken. Deze investeringen moeten met 

veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Daarnaast is de uitvoeringscapaciteit 

van Liander en haar aannemers schaars. Daarom zullen deze werkzaamheden op z’n vroegst in het 

vierde kwartaal van 2020 afgerond kunnen worden. 

Daarnaast wordt er gekeken of er tussentijdse oplossingen zijn om meer capaciteit beschikbaar te 

stellen aan klanten, waaronder congestiemanagement. 
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Capaciteitsproblemen in Uitgeest voor verbruik 
We zijn momenteel met ons huidige elektriciteitverdeelstation Uitgeest, op de kabel aangesloten op 

veld 158, niet in staat om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit. Dit wordt 

ook wel tekort aan transportcapaciteit of structurele congestie genoemd.  

Oorzaak capaciteitsproblemen 
Voor de kabel aangesloten op veld 158 op station Uitgeest kan niet voldoende capaciteit geleverd 

worden. De maximale toelaatbare kabelbelasting wordt overschreden als gevolg van klantvragen in 

dit gebied. 

Gebiedsbeschrijving 
De kabel aangesloten op veld 158 op station Uitgeest voedt o.a. aangeslotenen in de volgende 

postcodegebieden. Deze postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied. 

1851LR 1911DB 1921AM 1921AN 1921AP 1921AR 1921AS 1921AT 1921AV 1921AW 

1921AX 1921AZ 1921BA 1921BD 1921BE 1921BG 1921BH 1921BJ 1921BK 1921BL 

1921BM 1921BN 1921BP 1921BR 1921BS 1921BT 1921BW 1921BX 1921BZ 1921CA 

1921CB 1921CC 1921CD 1921CG 1921CJ 1921CK 1921CL 1921CM 1921CN 1921CP 

1921CR 1921CS 1921CT 1921CV 1921CW 1921DA 1921DB 1921DC 1921DD 1921DE 

1921DG 1921DH 1921DJ 1921DZ 1921EA 1921EB 1921EC 1921ED 1921EE 1921EH 

1921EJ 1921EK 1921EL 1921EM 1921EN 1921EP 1921ER 1921ES 1921ET 1921EV 

1921EW 1921EX 1921GA 1921NV 1921SB 1921XP 1921XT 1921XV 1921XW 1921XX 
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Beschikbare vermogen en gecontracteerd vermogen 
 

Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
teruglevering 

grootverbruikers 

Beschikbare capaciteit  

0,8MW 20MW 50 kW 1,3MW 

 

Klik hier voor een algemene toelichting waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 

van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan 

zijn dan de beschikbare capaciteit.  

Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. In Uitgeest zullen wij 

werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te versterken. Deze investeringen moeten met 

veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Daarnaast is de uitvoeringscapaciteit 

van Liander en haar aannemers schaars. Daarom zullen deze werkzaamheden uiterlijk in 2023 

afgerond kunnen worden. 

Daarnaast wordt er gekeken of er tussentijdse oplossingen zijn om meer capaciteit beschikbaar te 

stellen aan klanten, waaronder congestiemanagement. 
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Capaciteits- en spanningsproblemen in Warmenhuizen voor verbruik 
We zijn momenteel met ons huidige elektriciteitverdeelstation Warmenhuizen, op de kabel 

aangesloten op veld 138, niet in staat om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor 

transportcapaciteit. Dit wordt ook wel tekort aan transportcapaciteit of structurele congestie 

genoemd.  

Oorzaak capaciteits- en spanningsproblemen 
Voor de kabel aangesloten op veld 138 op station Warmenhuizen kan niet voldoende capaciteit 

geleverd worden. De minimaal toelaatbare spanningsgrens wordt overschreden als gevolg van 

klantvragen in dit gebied. 

Afwijkende spanningskwaliteit ontstaat door een samenspel van verbruik en productie enerzijds, en 

anderzijds de mate waarin Liander de spanning op het net kan beïnvloeden. Dit wordt onder andere 

bepaald door de diameter van de kabel, de lengte van de kabel en de capaciteit van het 

onderstation. Deze knelpunten ontstaan dus niet alleen door een gebrek aan transportcapaciteit, 

maar ook door spanningsvariatie in uitgestrekte netten in de buitengebieden. De (N)EN-50160 

schrijft de bandbreedtes van de kwaliteit van de spanning voor. 

Gebiedsbeschrijving 
De kabel aangesloten op veld 138 op station Warmenhuizen voedt o.a. aangeslotenen in de volgende 

postcodegebieden. Deze postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied. 

1746AA 1746AB 1746AC 1746AD 1746AE 1746AG 1746AH 1746AJ 1746AK 1746AL 

1746AM 1746AN 1746AP 1746AR 1746AS 1746AT 1746AV 1746CB 1746CC 1746CG 

1746CH 1746CL 1746CM 1747EA 1747EB 1747EC 1747ED 1747EE 1747EG 1747EH 

1747EJ 1747EX 1747EZ 1747GA 1747GB 1747GC 1747GD 1747GE 1747GG 1747GH 

1747GJ 1747GK 1747GL 1747GM 1747GN 1747GV 1747GW 1747GX 1747GZ 1747HA 

1747HD 1747HJ 1747HV 1747HX 1747HZ 1747JL 1747SB 1747SC 1747SE 1747SG 

1747SH 1747SJ 1747SK 1747SL 1747TA 1747TB 1747TC 1747TD 1747TE 1747TG 

1747TH 1747TJ 1747TK 1747TL 1747TM 1749AA 1749AB 1749AG 1749AH 1749AM 

1749CZ 1749EJ 1749HA 1749HB 1749HC 1749HD 1749HE 1749HG 1749HH 1749CZ 

1749HJ 1749HK 1749HL 1749HM 1749HN 1749HP 1749HR 1749KA 1749KB 1749KC 

1749KD 1749KE 1749KG 1749KH 1749KJ 1749KK 1749KL 1749KM 1749KN 1749KP 

1749VE 1749VJ 1749VL 1749VM 1749VN 1749VP 1749VR 1749VS 1749XA 1749XB 

1749XC 1749XD 1749XE 1749XG 1749XH 1749XJ 1749XK 1749XL 1749XM 1749XN 

1749XP          
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Beschikbare vermogen en gecontracteerd vermogen 
 

Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
teruglevering 

grootverbruikers 

Beschikbare capaciteit  

3,1Mw 34MW 0,7MW 1,3MW 

 

Klik hier voor een algemene toelichting waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 

van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan 

zijn dan de beschikbare capaciteit.  

Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. In Warmenhuizen zullen wij 

werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te versterken. Deze investeringen moeten met 

veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Daarnaast is de uitvoeringscapaciteit 

van Liander en haar aannemers schaars. Daarom zullen deze werkzaamheden op z’n vroegst in het 

vierde kwartaal van 2020 afgerond kunnen worden. 

Daarnaast wordt er gekeken of er tussentijdse oplossingen zijn om meer capaciteit beschikbaar te 

stellen aan klanten, waaronder congestiemanagement. 
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Capaciteits- en spanningsproblemen in Warmenhuizen voor teruglevering 
We zijn momenteel met ons huidige elektriciteitverdeelstation Warmenhuizen, op de kabel 

aangesloten op de velden 131 en 137, niet in staat om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor 

transportcapaciteit. Dit wordt ook wel tekort aan transportcapaciteit of structurele congestie 

genoemd.  

Oorzaak capaciteits- en spanningsproblemen 
Voor de kabel aangesloten op velden 131 en 137 op station Warmenhuizen kan niet voldoende 

capaciteit geleverd worden. De minimaal toelaatbare spanningsgrens wordt overschreden als gevolg 

van klantvragen in dit gebied. 

Afwijkende spanningskwaliteit ontstaat door een samenspel van verbruik en productie enerzijds, en 

anderzijds de mate waarin Liander de spanning op het net kan beïnvloeden. Dit wordt onder andere 

bepaald door de diameter van de kabel, de lengte van de kabel en de capaciteit van het 

onderstation. Deze knelpunten ontstaan dus niet alleen door een gebrek aan transportcapaciteit, 

maar ook door spanningsvariatie in uitgestrekte netten in de buitengebieden. De (N)EN-50160 

schrijft de bandbreedtes van de kwaliteit van de spanning voor. 

Gebiedsbeschrijving 
De kabel aangesloten op veld 131 op station Warmenhuizen voedt o.a. aangeslotenen in de volgende 

postcodegebieden. Deze postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied. 

1744JA 1744JB 1744JC 1744JD 1744JE 1753BA 1753BB 1753GD 1754GA 1754GB 

1754GC 1754HA 1754JA 1754JB 1754JC 1754JE 1754JG 1754JH 1754JJ 1754JK 

1754KB 1754KC 1754KD 1754KE 1754KG 1754KH 1754KJ 1754KK 1754KL 1755KK 

1755KM 1755LA 1755LB 1755LC 1755LD 1755LE 1755LG 1755LH 1755LJ 1755LX 

1755LZ 1755NA 1755NB 1755NC 1755ND 1755NE 1755NG 1755NH 1755NJ 1755NK 

1755NL 1755NM 1755NN 1755NP 1755NR 1755NS 1755NT 1755NV 1755NW 1755NX 

1755NZ 1755PA 1755PB 1755PC 1755PE 1755PG 1755PH 1755PJ 1755PK 1755PL 

1755PM 1755PN 1755PP 1755RB 1755RC 1755RD 1755RE 1755RG 1755RH 1755RJ 

1755RK 1871PR         
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Beschikbare vermogen en gecontracteerd vermogen 
 

Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
teruglevering 

grootverbruikers 

Beschikbare capaciteit  

1,3MW 25,6MW 1MW 1,3MW 

 

Klik hier voor een algemene toelichting waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 

van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan 

zijn dan de beschikbare capaciteit.  

De kabel aangesloten op veld 137 op station Warmenhuizen voedt o.a. aangeslotenen in de volgende 

postcodegebieden. Deze postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied. 

1704SE 1724PT 1744GH 1744GJ 1744HJ 1744HK 1744HL 1744HM 1744JG 1744KM 

1746CA 1746CB 1746CC 1746CD 1746CE 1746CL 1747EL 1747EM 1747EN 1747ER 

1747ES 1747ET 1747EZ 1747GA 1747GB 1747GC 1747GD 1747GE 1747GG 1747GP 

1747GR 1747GS 1747GT 1747HA 1747HB 1747HC 1747HD 1747HE 1747HG 1747HH 

1747HJ 1747HK 1747HL 1747HM 1747HN 1747HP 1747HR 1747HS 1747HT 1747HV 

1747HX 1747HZ 1747JA 1747JB 1747JC 1747JD 1747JE 1747JG 1747JH 1747JJ 
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1747JK 1747JL 1747KA 1747KB 1747KC 1747TM 1747TN 1749AH 1749AS 1749AT 

1749AV 1749AW 1749AX 1749AZ 1749BJ 1749BK 1749BP 1749BR 1749BS 1749BT 

1749BV 1749BW 1749BX 1749CA 1749CB 1749CC 1749CD 1749CE 1749CJ 1749CK 

1749CL 1749CP 1749CR 1749CS 1749CT 1749CV 1749CW 1749CX 1749CZ 1749DA 

1749DB 1749DC 1749DD 1749DE 1749DK 1749DL 1749DM 1749DN 1749DP 1749DT 

1749DV 1749DW 1749EA 1749EB 1749EC 1749ED 1749EE 1749EG 1749EJ 1749EK 

1749EL 1749EM 1749GA 1749GX 1749MX 1749MZ 1749VA 1749VW 1749VX 1749XA 

1749XB 1749XC 1749XD 1749XE 1749XG 1749XK 1749XR 1754EB 1754EC 1754GB 

1754JA 1754JE 1754KA 1832AH 1871PC 1871PH 1871PJ 1871PP 1871QQ 1931AA 

 

 
 

Beschikbare vermogen en gecontracteerd vermogen 
 

Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
teruglevering 

grootverbruikers 

Beschikbare capaciteit  

8MW 33MW 4,7MW 1,3MW 

 



 

12-12-2019 – Versie 1.6 

 
46 

Klik hier voor een algemene toelichting waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 

van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan 

zijn dan de beschikbare capaciteit.  

Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. In Warmenhuizen zullen wij 

werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te versterken. Deze investeringen moeten met 

veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Daarnaast is de uitvoeringscapaciteit 

van Liander en haar aannemers schaars. Daarom zullen deze werkzaamheden uiterlijk in 2023 

afgerond kunnen worden. 

Daarnaast wordt er gekeken of er tussentijdse oplossingen zijn om meer capaciteit beschikbaar te 

stellen aan klanten, waaronder congestiemanagement. 

  



 

12-12-2019 – Versie 1.6 

 
47 

 

Spanningsproblemen in Wervershoof voor teruglevering 
We zijn momenteel met ons huidige elektriciteitverdeelstation Wervershoof, op de kabel 

aangesloten op veld 151, niet in staat om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor 

transportcapaciteit. Dit wordt ook wel tekort aan transportcapaciteit of structurele congestie 

genoemd.  

Oorzaak spanningsproblemen 
Voor de kabel aangesloten op veld 151 op station Wervershoof kan niet voldoende capaciteit 

geleverd worden. De minimaal toelaatbare spanningsgrens wordt overschreden als gevolg van 

klantvragen in dit gebied. 

Afwijkende spanningskwaliteit ontstaat door een samenspel van verbruik en productie enerzijds, en 

anderzijds de mate waarin Liander de spanning op het net kan beïnvloeden. Dit wordt onder andere 

bepaald door de diameter van de kabel, de lengte van de kabel en de capaciteit van het 

onderstation. Deze knelpunten ontstaan dus niet alleen door een gebrek aan transportcapaciteit, 

maar ook door spanningsvariatie in uitgestrekte netten in de buitengebieden. De (N)EN-50160 

schrijft de bandbreedtes van de kwaliteit van de spanning voor. 

Gebiedsbeschrijving 
De kabel aangesloten op veld 151 op station Wervershoof voedt o.a. aangeslotenen in de volgende 

postcodegebieden. Deze postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied. 

1619AE 1619AS 1619AT 1619AV 1619BC 1619BD 1619BJ 1619BK 1619BL 1619BM 

1619BN 1619BR 1619BT 1619BV 1619BW 1619BX 1619BZ 1619CA 1619CB 1619CC 

1619CD 1619CE 1619CG 1619CH 1619CJ 1619CM 1619CN 1619CP 1619CR 1619CS 

1619CT 1619CV 1619CW 1619CX 1619CZ 1619DA 1619DB 1619DC 1619DD 1619DE 

1619DG 1619DH 1619DK 1619DL 1619DM 1619DN 1619DP 1619DR 1619DS 1619DT 

1619DV 1619DX 1619EB 1619EC 1619EH 1619ET 1619EV 1619EW 1619EX 1619EZ 

1619GA 1619GB 1619GC 1619GE 1619GG 1619GH 1619GJ 1619GN 1619GP 1619JG 

1619JH 1619JJ 1619JK 1619JL 1619JM 1619JN 1619JP 1619JR 1619JS 1619JT 

1619JV 1619JW 1619PA 1619PB 1619PC 1619PD 1619PG 1619PK 1619PN 1619VA 

1619VB 1619VC 1619VD 1619VE 1619VG 1619VP 1619VR 1619VX 1619VZ 1619XA 

1619XC 1619XD 1619XE 1619XG 1619XH 1619XJ 1619XK 1619XL 1619XM 1619XN 

1619XP 1619XZ 1693AE 1693AL 1693AR 1693AS 1693AT 1693AV 1693AW  
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Beschikbare vermogen en gecontracteerd vermogen 
 

Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
teruglevering 

grootverbruikers 

Beschikbare capaciteit  

3,1MW 33MW 2,4MW 1,3MW 

 

Klik hier voor een algemene toelichting waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 

van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan 

zijn dan de beschikbare capaciteit.  

Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. In Wervershoof zullen wij 

werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te versterken. Deze investeringen moeten met 

veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Daarnaast is de uitvoeringscapaciteit 

van Liander en haar aannemers schaars. Daarom zullen deze werkzaamheden uiterlijk in 2023 

afgerond kunnen worden. 

Daarnaast wordt er gekeken of er tussentijdse oplossingen zijn om meer capaciteit beschikbaar te 

stellen aan klanten, waaronder congestiemanagement. 
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Spanningsproblemen in Wervershoof voor teruglevering 
We zijn momenteel met ons huidige elektriciteitverdeelstation Wervershoof, op de kabel 

aangesloten op veld 152, niet in staat om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor 

transportcapaciteit. Dit wordt ook wel tekort aan transportcapaciteit of structurele congestie 

genoemd.  

Oorzaak spanningsproblemen 
Voor de kabel aangesloten op veld 152 op station Wervershoof kan niet voldoende zekerheid op het 

juiste spanningsniveau worden gegeven als gevolg van klantvragen voor teruglevering. De minimaal 

toelaatbare spanningsgrens wordt overschreden als gevolg van klantvragen in dit gebied. 

Afwijkende spanningskwaliteit ontstaat door een samenspel van verbruik en productie enerzijds, en 

anderzijds de mate waarin Liander de spanning op het net kan beïnvloeden. Dit wordt onder andere 

bepaald door de diameter van de kabel, de lengte van de kabel en de capaciteit van het 

onderstation. Deze knelpunten ontstaan dus niet alleen door een gebrek aan transportcapaciteit, 

maar ook door spanningsvariatie in uitgestrekte netten in de buitengebieden. De (N)EN-50160 

schrijft de bandbreedtes van de kwaliteit van de spanning voor. 

Gebiedsbeschrijving 
De kabel aangesloten op veld 152 op station Wervershoof voedt o.a. aangeslotenen in de volgende 

postcodegebieden. Deze postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied. 

1619AD 1619AE 1619AG 1619AH 1619AJ 1619AK 1619AL 1619AM 1619AW 1619AX 

1619BG 1619BH 1619BJ 1619BK 1619BL 1619BM 1619BP 1619BR 1619BS 1619BT 

1619BV 1619BZ 1619DZ 1619EA 1619EB 1619EH 1619GC 1619HB 1619HC 1619HD 

1619HE 1619HG 1619HH 1619HJ 1619HK 1619JA 1619JB 1619JC 1619JD 1619KA 

1619KB 1619KC 1619KD 1619KE 1619KG 1619KH 1619PA 1619PB 1619PN 1619VA 

1619VB 1619VH 1619VJ 1619VK 1619VL 1619VM 1619VP 1619VR 1619VX 1619VZ 

1619XP 1619XR 1619XS 1619XT 1619XV 1619XW 1619XX    
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Beschikbare vermogen en gecontracteerd vermogen 
 

Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
teruglevering 

grootverbruikers 

Beschikbare capaciteit  

2MW 24MW 3,1MW 1,8MW 

 

Klik hier voor een algemene toelichting waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 

van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan 

zijn dan de beschikbare capaciteit.  

Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. In Wervershoof zullen wij 

werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te versterken. Deze investeringen moeten met 

veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Daarnaast is de uitvoeringscapaciteit 

van Liander en haar aannemers schaars. Daarom zullen deze werkzaamheden uiterlijk in 2023 

afgerond kunnen worden. 

Daarnaast wordt er gekeken of er tussentijdse oplossingen zijn om meer capaciteit beschikbaar te 

stellen aan klanten, waaronder congestiemanagement. 
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Spanningsproblemen in Wieringerwerf voor teruglevering 
We zijn momenteel met ons huidige elektriciteitverdeelstation Wieringerwerf, op de kabel 

aangesloten op veld 117, niet in staat om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor 

transportcapaciteit. Dit wordt ook wel tekort aan transportcapaciteit of structurele congestie 

genoemd.  

Oorzaak spanningsproblemen 
Voor de kabel aangesloten op veld 117 op station Wieringerwerf kan niet voldoende capaciteit 

geleverd worden. De maximale toelaatbare kabelbelasting wordt overschreden als gevolg van de 

klantvragen in dit gebied. En de minimaal toelaatbare spanningsgrens wordt overschreden als gevolg 

van deze klantvragen. 

Afwijkende spanningskwaliteit ontstaat door een samenspel van verbruik en productie enerzijds, en 

anderzijds de mate waarin Liander de spanning op het net kan beïnvloeden. Dit wordt onder andere 

bepaald door de diameter van de kabel, de lengte van de kabel en de capaciteit van het 

onderstation. Deze knelpunten ontstaan dus niet alleen door een gebrek aan transportcapaciteit, 

maar ook door spanningsvariatie in uitgestrekte netten in de buitengebieden. De (N)EN-50160 

schrijft de bandbreedtes van de kwaliteit van de spanning voor. 

Gebiedsbeschrijving 
De kabel aangesloten op veld 117 op station Wieringerwerf voedt o.a. aangeslotenen in de volgende 

postcodegebieden. Deze postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied. 

1771RW 1771SJ 1771SL 1771SM 1771SN 1771SW 1774PA 1774PB 1775AA 1775AB 

1775AC 1775BA 1775PS 1775PV 1775PW 1775RB     
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Beschikbare vermogen en gecontracteerd vermogen 
 

Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
teruglevering 

grootverbruikers 

Beschikbare capaciteit  

1,9MW 3,4MW 4,1MW 2,6MW 

 

Klik hier voor een algemene toelichting waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 

van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan 

zijn dan de beschikbare capaciteit.  

Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. In Wieringerwerf zullen wij 

werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te versterken. Deze investeringen moeten met 

veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Daarnaast is de uitvoeringscapaciteit 

van Liander en haar aannemers schaars. Daarom zullen deze werkzaamheden uiterlijk in 2023 

afgerond kunnen worden. 

Daarnaast wordt er gekeken of er tussentijdse oplossingen zijn om meer capaciteit beschikbaar te 

stellen aan klanten, waaronder congestiemanagement. 
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Capaciteits- en spanningsproblemen in Wieringerwerf voor verbruik en teruglevering 
We zijn momenteel met ons huidige elektriciteitverdeelstation Wieringerwerf, op de kabel 

aangesloten op veld 118, niet in staat om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor 

transportcapaciteit. Dit wordt ook wel tekort aan transportcapaciteit of structurele congestie 

genoemd.  

Oorzaak capaciteits- en spanningsproblemen 
Voor de kabel aangesloten op veld 118 op station Wieringerwerf kan niet voldoende capaciteit 

geleverd worden. De minimaal toelaatbare spanningsgrens wordt overschreden als gevolg van 

klantvragen in dit gebied. 

Afwijkende spanningskwaliteit ontstaat door een samenspel van verbruik en productie enerzijds, en 

anderzijds de mate waarin Liander de spanning op het net kan beïnvloeden. Dit wordt onder andere 

bepaald door de diameter van de kabel, de lengte van de kabel en de capaciteit van het 

onderstation. Deze knelpunten ontstaan dus niet alleen door een gebrek aan transportcapaciteit, 

maar ook door spanningsvariatie in uitgestrekte netten in de buitengebieden. De (N)EN-50160 

schrijft de bandbreedtes van de kwaliteit van de spanning voor. 

Gebiedsbeschrijving 
De kabel aangesloten op veld 118 op station Wieringerwerf voedt o.a. aangeslotenen in de volgende 

postcodegebieden. Deze postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied. 

1771AC 1771AD 1771AE 1771AG 1771AJ 1771AK 1771AL 1771AM 1771AN 1771AP 

1771AR 1771AT 1771AV 1771AX 1771AZ 1771BA 1771BB 1771BC 1771BD 1771BE 

1771BG 1771BH 1771BJ 1771BK 1771BL 1771BM 1771BN 1771BP 1771BR 1771BS 

1771BT 1771BV 1771BW 1771BX 1771BZ 1771CA 1771CB 1771CD 1771CE 1771CG 

1771CH 1771CJ 1771CK 1771CL 1771CM 1771CN 1771CP 1771CR 1771CS 1771CV 

1771CW 1771CX 1771EA 1771EB 1771EC 1771ED 1771EE 1771EG 1771EH 1771EJ 

1771EK 1771EL 1771EM 1771EN 1771EP 1771ES 1771ET 1771EV 1771EW 1771GA 

1771GB 1771GD 1771GE 1771GG 1771GH 1771GJ 1771GK 1771GL 1771GM 1771GN 

1771GP 1771GR 1771GS 1771GT 1771GV 1771GW 1771HB 1771HC 1771HD 1771HE 

1771HG 1771HH 1771HJ 1771HK 1771HL 1771HM 1771HN 1771HP 1771HR 1771HS 

1771HV 1771HW 1771HX 1771JA 1771JB 1771JC 1771JD 1771JE 1771JG 1771JH 

1771JJ 1771MB 1771MC 1771MD 1771ME 1771MG 1771MH 1771MJ 1771MN 1771MV 

1771MZ 1771PA 1771RT 1771RV 1771RX 1771SC 1771SH 1771SJ 1771SK 1773AA 

1773AB 1773AC 1773AD 1773AE 1773AG 1773AH 1773AJ 1773AK 1773AL 1773AM 

1773AP 1773AR 1773AS 1773AT 1774MK 1774NC     
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Beschikbare vermogen en gecontracteerd vermogen 
 

Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
teruglevering 

grootverbruikers 

Beschikbare capaciteit  

3,1MW 42MW 4,5MW 2,6MW 

 

Klik hier voor een algemene toelichting waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 

van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan 

zijn dan de beschikbare capaciteit.  

Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. In Wieringerwerf zullen wij 

werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te versterken. Deze investeringen moeten met 

veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Daarnaast is de uitvoeringscapaciteit 

van Liander en haar aannemers schaars. Daarom zullen deze werkzaamheden uiterlijk in 2023 

afgerond kunnen worden. 

Daarnaast wordt er gekeken of er tussentijdse oplossingen zijn om meer capaciteit beschikbaar te 

stellen aan klanten, waaronder congestiemanagement. 
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Capaciteits- en spanningsproblemen in Zaandijk voor verbruik 
We zijn momenteel met ons huidige elektriciteitverdeelstation Zaandijk, op de kabel aangesloten op 

veld 159, niet in staat om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit. Dit wordt 

ook wel tekort aan transportcapaciteit of structurele congestie genoemd.  

Oorzaak capaciteits- en spanningsproblemen 
Voor de kabel aangesloten op veld 159 op station Zaandijk kan niet voldoende capaciteit geleverd 

worden. De maximale toelaatbare kabelbelasting wordt overschreden als gevolg van de klantvragen 

in dit gebied.  

Gebiedsbeschrijving 
De kabel aangesloten op veld 159 op station Zaandijk voedt o.a. aangeslotenen in de volgende 

postcodegebieden. Deze postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied. 

1551NC 1551PE 1551PG 1551PL 1551PM 1551PN 1551PP 1551PR 1551QQ 1551ST 

1551SV 1551SW 1566AA 1566PA 1566PB 1566PC 1566PD 1566PG 1566PL 1566PM 

1566PN 1566PP 1566PT 
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Beschikbare vermogen en gecontracteerd vermogen 
 

Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
teruglevering 

grootverbruikers 

Beschikbare capaciteit  

1,8MW 3,6MW 2MW 2,8MW 

 

Klik hier voor een algemene toelichting waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 

van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan 

zijn dan de beschikbare capaciteit.  

Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. In Zaandijk zullen wij 

werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te versterken. Deze investeringen moeten met 

veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Daarnaast is de uitvoeringscapaciteit 

van Liander en haar aannemers schaars. Daarom zullen deze werkzaamheden uiterlijk in 2023 

afgerond kunnen worden. 

Daarnaast wordt er gekeken of er tussentijdse oplossingen zijn om meer capaciteit beschikbaar te 

stellen aan klanten, waaronder congestiemanagement. 
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Capaciteitsproblemen in Zaandam Noord voor teruglevering 
We zijn momenteel met ons huidige elektriciteitverdeelstation Zaandam Noord, op de kabel 

aangesloten op veld 6, niet in staat om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor 

transportcapaciteit. Dit wordt ook wel tekort aan transportcapaciteit of structurele congestie 

genoemd.  

Oorzaak capaciteitsproblemen 
Voor de kabel aangesloten op veld 6 op station Zaandam Noord kan niet voldoende capaciteit 

geleverd worden. De maximale toelaatbare kabelbelasting wordt overschreden als gevolg van de 

klantvragen in dit gebied. 

Gebiedsbeschrijving 
De kabel aangesloten op veld 6 op station Zaandam Noord voedt o.a. aangeslotenen in de volgende 

postcodegebieden. Deze postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied. 

1505HG 1505HH 1505HJ 1505HK 1505HL 1505HS 
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Beschikbare vermogen en gecontracteerd vermogen 
 

Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
teruglevering 

grootverbruikers 

Beschikbare capaciteit  

4,7 MW 1,6 MW 2,7 MW 1,8 MW 

 

Klik hier voor een algemene toelichting waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 

van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan 

zijn dan de beschikbare capaciteit. 

Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. In Zaandam Noord zullen wij 

werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te versterken. Deze investeringen moeten met 

veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Daarnaast is de uitvoeringscapaciteit 

van Liander en haar aannemers schaars. Daarom zullen deze werkzaamheden op z’n vroegst in het 

vierde kwartaal van 2020 afgerond kunnen worden. 

Daarnaast wordt er gekeken of er tussentijdse oplossingen zijn om meer capaciteit beschikbaar te 

stellen aan klanten, waaronder congestiemanagement. 
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Capaciteitsproblemen in Zaandam West voor teruglevering en verbruik 
We zijn momenteel met ons huidige elektriciteitverdeelstation Zaandam West, op de kabel 

aangesloten op veld 37, niet in staat om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor 

transportcapaciteit. Dit wordt ook wel tekort aan transportcapaciteit of structurele congestie 

genoemd.  

Oorzaak capaciteitsproblemen 
Voor de kabel aangesloten op veld 37 op station Zaandam West kan niet voldoende capaciteit 

geleverd worden. De maximale toelaatbare kabelbelasting wordt overschreden als gevolg van de 

klantvragen in dit gebied. 

Gebiedsbeschrijving 
De kabel aangesloten op veld 37 op station Zaandam West voedt o.a. aangeslotenen in de volgende 

postcodegebieden. Deze postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied. 

1505HG 1505HJ 1505HK 1505HM 1505HN 1505HV 1506NA 1506NB 1506NC 1506ND 

1506NE 1506NG 1506NH 1506NJ 1506NK 1506NL 1506NM 1506NN 1506NP 1506NR 

1506NS 1506NT 1506NV 1506NW 1506NX 1506NZ 1506PC 1506PD 1506PE 1506PG 

1506PH 1506PJ 1506PK 1506PL 
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Beschikbare vermogen en gecontracteerd vermogen 
 

Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
teruglevering 

grootverbruikers 

Beschikbare capaciteit  

1 MW 6,7 MW 0.089 MW 3,9 MW 

 

Klik hier voor een algemene toelichting waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 

van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan 

zijn dan de beschikbare capaciteit.  

Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. In Zaandam West zullen wij 

werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te versterken. Deze investeringen moeten met 

veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Daarnaast is de uitvoeringscapaciteit 

van Liander en haar aannemers schaars. Daarom zullen deze werkzaamheden op z’n vroegst in het 

vierde kwartaal van 2020 afgerond kunnen worden. 

Daarnaast wordt er gekeken of er tussentijdse oplossingen zijn om meer capaciteit beschikbaar te 

stellen aan klanten, waaronder congestiemanagement. 
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Spanningsproblemen in Schagen voor teruglevering 
We zijn momenteel met ons huidige elektriciteit verdeelstation Schagen, op de kabel aangesloten op 

veld 134, niet in staat om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit. Dit wordt 

ook wel tekort aan transportcapaciteit of structurele congestie genoemd.  

Oorzaak spanningsproblemen 
Voor de kabel aangesloten op veld 134 op station Schagen kan niet voldoende capaciteit geleverd 

worden. De minimaal toelaatbare spanningsgrens wordt overschreden als gevolg van klantvragen in 

dit gebied. 

Gebiedsbeschrijving 
De kabel aangesloten op veld 134 op station Schagen voedt o.a. aangeslotenen in de volgende 

postcodegebieden. Deze postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied. 

1741LC 1741NP 1741RR 1751DD 1751DE 1751DK 1751EG 1751GH 1751GJ 1751LN 

1756AC 1756AD 1756AE 1756AG 1756BA 1756BB 1756BC 1756BD 1756BE 1756BG 

1756BH 1756BJ 1756BK 1756BL 1756CA 1756CB 1756CC 1756CD 1756CE 1756TA 

1756TB 1756TC 1756TE 1756TG 1756TH 1756TJ 1756TK 1756TL 1756TM 1756TN 

1756TP 1756TR 1756TS 1756TT 1756TV 1756TX 1756TZ 1757GK 1757GN 1757LR 

1757LT 1757NN 1757PC 1757PD 1757PE 1757PG 1757PH 1757PJ 1757PK 1757PL 

1757PM 1757PN 1757PP 1757PR 1757PS 1757PT 1757PV 1761JB 1761JC 1761LC 

1761LJ 1761LK 1761LL 1761LM 1761PB 1766GK 1766GL 1766GM   
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Beschikbare vermogen en gecontracteerd vermogen 
 

Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
teruglevering 

grootverbruikers 

Beschikbare capaciteit  

4,2 MW 20,3 MW 2,5 MW 3,8 MW 

 

Klik hier voor een algemene toelichting waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 

van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan 

zijn dan de beschikbare capaciteit.  

Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. In Schagen zullen wij 

werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te versterken. Deze investeringen moeten met 

veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Daarnaast is de uitvoeringscapaciteit 

van Liander en haar aannemers schaars. Daarom zullen deze werkzaamheden uiterlijk 2023 afgerond 

kunnen worden. 

Daarnaast wordt er gekeken of er tussentijdse oplossingen zijn om meer capaciteit beschikbaar te 

stellen aan klanten, waaronder congestiemanagement. 
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Capaciteits- en spanningsproblemen in Schagen voor teruglevering 
We zijn momenteel met ons huidige elektriciteit verdeelstation Schagen, op de kabel aangesloten op 

veld 178, niet in staat om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit. Dit wordt 

ook wel tekort aan transportcapaciteit of structurele congestie genoemd.  

Oorzaak capaciteits- en spanningsproblemen 
Voor de kabel aangesloten op veld 178 op station Schagen kan niet voldoende capaciteit geleverd 

worden. De minimaal toelaatbare spanningsgrens wordt overschreden als gevolg van klantvragen in 

dit gebied. En de maximale toelaatbare kabelbelasting wordt overschreden als gevolg van de 

klantvragen in dit gebied. 

Gebiedsbeschrijving 
De kabel aangesloten op veld 178 op station Schagen voedt o.a. aangeslotenen in de volgende 

postcodegebieden. Deze postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied. 

1704PE 1704PH 1724NJ 1724NK 1724PH 1733EA 1733EB 1733EW 1735EC 1735EG 

1735EH 1735EK 1735ES 1735ET 1735EV 1735GA 1735GB 1735GC 1735GD 1735GE 

1735GG 1735GH 1735GJ 1735GK 1735GL 1735GM 1735GN 1735GP 1735GR 1735GS 

1735GT 1735GV 1735GW 1735GX 1735HA 1735HB 1735HC 1735HD 1735HE 1735HG 

1735HH 1735HJ 1735HK 1735HL 1735HM 1735HN 1735HP 1735HR 1735HS 1735HT 

1735HV 1735HW 1735HX 1735HZ 1735JB 1735KA 1735KB 1735KC 1735KD 1735KE 

1736DA 1736ET 1736KA 1736KB 1736KC 1736KD 1736KE 1736KG 1736KH 1736KJ 

1738AA 1738AB 1738AC 1738AD 1738AE 1738AG 1738AH 1738BA 1738BB 1738BC 

1738BD 1738BE 1738BG 1738BH 1738BJ 1738BK 1738BL 1738BM 1738BN 1738BP 

1738BR 1738BS 1738BT 1738BV 1738BW 1738BX 1738CA 1738CB 1738CC 1738CD 

1738CE 1738CG 1738CH 1738CJ 1738CK 1738CL 1738CM 1738CN 1738CP 1738CR 

1738CS 1738CT 1738CW 1738CX 1738CZ 1738DA 1738DB 1738DC 1738DD 1738DE 

1738DG 1738DJ 1738DK 1738DL 1738DM 1738DN 1738DP 1738DR 1738DS 1738DT 

1738DV 1738DW 1738DX 1738DZ 1738EA 1738EB 1738EC 1738JW 1738JX 1738JZ 

1746EC 1769HG 1769HJ        
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Beschikbare vermogen en gecontracteerd vermogen 
 

Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
teruglevering 

grootverbruikers 

Beschikbare capaciteit  

2,7 MW 40,6 MW 3,1 MW 3,9 MW 

 

Klik hier voor een algemene toelichting waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 

van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan 

zijn dan de beschikbare capaciteit.  

Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. In Schagen zullen wij 

werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te versterken. Deze investeringen moeten met 

veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Daarnaast is de uitvoeringscapaciteit 

van Liander en haar aannemers schaars. Daarom zullen deze werkzaamheden uiterlijk 2023 afgerond 

kunnen worden. 

Daarnaast wordt er gekeken of er tussentijdse oplossingen zijn om meer capaciteit beschikbaar te 

stellen aan klanten, waaronder congestiemanagement. 
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Capaciteits- en spanningsproblemen in Heerhugowaard voor verbruik en teruglevering 
We zijn momenteel met ons huidige elektriciteit verdeelstation Heerhugowaard op de kabel 

aangesloten op veld 156, niet in staat om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor 

transportcapaciteit. Dit wordt ook wel tekort aan transportcapaciteit of structurele congestie 

genoemd.  

Oorzaak capaciteits- en spanningsproblemen 
Voor de kabel aangesloten op veld 156 op station Heerhugowaard kan niet voldoende capaciteit 

geleverd worden. De minimaal toelaatbare spanningsgrens wordt overschreden als gevolg van 

klantvragen in dit gebied. 

Gebiedsbeschrijving 
De kabel aangesloten op veld 156 op station Heerhugowaard voedt o.a. aangeslotenen in de 

volgende postcodegebieden. Deze postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied. 

1701BA 1701CA 1701DB 1701DC 1701EB 1701ED 1701EG 1701EH 1701EJ 1701EL 

1701EP 1701ER 1701ES 1701GC 1701GD 1701GJ 1701GK 1701GP 1701GS 1701GW 

1701HA 1701HB 1701HC 1701HD 1701HE 1701HH 1701HJ 1701HL 1701HN 1701HP 

1701HR 1701JA 1701JB 1701JC 1701JD 1701JE 1701JG 1701JH 1701JJ 1701JK 

1701JL 1701JM 1701JN 1701JP 1701JR 1701JS 1701JT 1701JX 1701JZ 1701KA 

1701KB 1701KC 1701KD 1701KE 1701KG 1701KH 1701KJ 1701KK 1701KL 1701KM 

1701KN 1701KP 1701KR 1701LA 1701LB 1701LC 1701LD 1701LE 1701LG 1701LH 

1701LJ 1701LK 1701LM 1701LN 1701TA 1701TB 1701TC 1701TD 1701TE 1701TG 

1701TJ 1701TK 1701TL 1701VG 1701VN 1706AA 1706AB 1706AC 1706AD 1706AE 

1706AH 1706AJ 1706AK 1706AL 1706AM 1706AN 1706AP 1706AR 1706AS 1706AT 

1706BA 1706BB 1706CB 1713GC 1713GD 1713GJ     
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12-12-2019 – Versie 1.6 

 
67 

Beschikbare vermogen en gecontracteerd vermogen 
Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
teruglevering 

grootverbruikers 

Beschikbare capaciteit  

3,3 MW 38,4 MW 0,3 MW 3,9MW 

 

Klik hier voor een algemene toelichting waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 

van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan 

zijn dan de beschikbare capaciteit.  

Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. In Heerhugowaard zullen wij 

werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te versterken. Deze investeringen moeten met 

veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Daarnaast is de uitvoeringscapaciteit 

van Liander en haar aannemers schaars. Daarom zullen deze werkzaamheden uiterlijk 2023 afgerond 

kunnen worden. 

Daarnaast wordt er gekeken of er tussentijdse oplossingen zijn om meer capaciteit beschikbaar te 

stellen aan klanten, waaronder congestiemanagement. 
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Spanningsproblemen in Anna Paulowna voor teruglevering en verbruik 
We zijn momenteel met ons huidige elektriciteit verdeelstation Anna Paulowna , op de kabel 

aangesloten op veld 138, niet in staat om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor 

transportcapaciteit. Dit wordt ook wel tekort aan transportcapaciteit of structurele congestie 

genoemd.  

Oorzaak spanningsproblemen 
Voor de kabel aangesloten op veld 138 op station Anna Paulowna kan niet voldoende capaciteit 

geleverd worden. De minimaal toelaatbare spanningsgrens wordt overschreden als gevolg van 

klantvragen in dit gebied. 

Gebiedsbeschrijving 
De kabel aangesloten op veld 138 op station Anna Paulowna voedt o.a. aangeslotenen in de 

volgende postcodegebieden. Deze postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied. 

1756AA 1756AB 1756AE 1756AG 1756AH 1756AJ 1756AK 1756AL 1756AM 1756AN 

1756AP 1756AR 1756AS 1756AT 1756AV 1756AW 1756AX 1756BB 1756CE 1756CG 

1756CK 1756CL 1756EC 1756ED 1756EE 1756EL 1756EM 1756EN 1756EP 1756TC 

1756TD 1759LC 1759LH 1759LK 1787PK 
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Beschikbare vermogen en gecontracteerd vermogen 
 

Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
teruglevering 

grootverbruikers 

Beschikbare capaciteit  

0,9MW 10,7MW 0,6MW 2,1MW 

 

Klik hier voor een algemene toelichting waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 

van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan 

zijn dan de beschikbare capaciteit.  

Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. In Anna Paulowna zullen wij 

werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te versterken. Deze investeringen moeten met 

veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Daarnaast is de uitvoeringscapaciteit 

van Liander en haar aannemers schaars. Daarom zullen deze werkzaamheden uiterlijk 2023 afgerond 

kunnen worden. 

Daarnaast wordt er gekeken of er tussentijdse oplossingen zijn om meer capaciteit beschikbaar te 

stellen aan klanten, waaronder congestiemanagement. 
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Capaciteits- en spanningsproblemen in Anna Paulowna voor verbruik en teruglevering 
We zijn momenteel met ons huidige elektriciteit verdeelstation Anna Paulowna, op de kabel 

aangesloten op veld 139, niet in staat om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor 

transportcapaciteit. Dit wordt ook wel tekort aan transportcapaciteit of structurele congestie 

genoemd.  

Oorzaak capaciteitsproblemen en spanningsproblemen 
Voor de kabel aangesloten op veld 139 op station Anna Paulowna kan niet voldoende capaciteit 

geleverd worden. De maximaal toelaatbare spanningsgrens wordt overschreden als gevolg van 

klantvragen in dit gebied. De maximale toelaatbare belasting wordt overschreden als gevolg van de 

klantvragen in dit gebied. 

Gebiedsbeschrijving 
De kabel aangesloten op veld 139 op station Anna Paulowna voedt o.a. aangeslotenen in de 

volgende postcodegebieden. Deze postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied. 

1759GA 1759GB 1759GC 1759GD 1759GE 1759GG 1759GH 1759GJ 1759GK 1759GL 

1759GM 1759GT 1759HA 1759HD 1759HE 1759HG 1759HH 1759HJ 1759JA 1759JB 

1759JC 1759JD 1759JE 1759JJ 1759JK 1759JL 1759JR 1759JS 1759JT 1759JV 

1759JW 1759JX 1759JZ 1759LA 1759LB 1759LC 1759LD 1759LE 1759LH 1759NA 

1759NB 1759NC 1759ND 1759NE 1759NG 1759NH 1759NJ 1759NK 1759NL 1759NM 

1759NN 1759NP 1759NR 1759NS 1759NT 1759NV 1759NW 1759NX 1759NZ 1759PA 

1759SC 1787BJ 1787BK 1787BL 1787BM 1787BN 1787BP 1787BR 1787BS 1787BT 

1787BV 1787BW 1787CA 1787CB 1787CC 1787CD 1787CE 1787CG 1787CH 1787CJ 

1787CK 1787CL 1787CM 1787CN 1787CP 1787CR 1787CS 1787CT 1787CX 1787PD 

1787PP 1787PR 1787PS 1787RA 1787RB 1787RC 1787RD 1787RH 1787RJ 1788BJ 
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Beschikbare vermogen en gecontracteerd vermogen 
 

Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
teruglevering 

grootverbruikers 

Beschikbare capaciteit  

2,7 MW 41,1MW 0,3 MW 3,7 MW 

 

Klik hier voor een algemene toelichting waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 

van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan 

zijn dan de beschikbare capaciteit.  

Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. In Anna Paulowna zullen wij 

werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te versterken. Deze investeringen moeten met 

veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Daarnaast is de uitvoeringscapaciteit 

van Liander en haar aannemers schaars. Daarom zullen deze werkzaamheden uiterlijk 2023 afgerond 

kunnen worden.  

Daarnaast wordt er gekeken of er tussentijdse oplossingen zijn om meer capaciteit beschikbaar te 

stellen aan klanten, waaronder congestiemanagement. 
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Spanningsproblemen in Westwoud voor teruglevering 
We zijn momenteel met ons huidige elektriciteit verdeelstation Westwoud, op de kabel aangesloten 

op veld 144, niet in staat om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit. Dit 

wordt ook wel tekort aan transportcapaciteit of structurele congestie genoemd.  

Oorzaak spanningsproblemen 
Voor de kabel aangesloten op veld 144 op station Westwoud kan niet voldoende capaciteit geleverd 

worden. De maximaal toelaatbare spanningsgrens wordt overschreden als gevolg van klantvragen in 

dit gebied. 

Gebiedsbeschrijving 
De kabel aangesloten op veld 144 op station Westwoud voedt o.a. aangeslotenen in de volgende 

postcodegebieden. Deze postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied. 

1678JC 1681NA 1681NB 1681ND 1681NJ 1683NA 1683NG 1683NJ 1683NK 1691EL 

1692EM 1692EN 1693HA 1693HC 1693HD 1693HG 1693HH 1693MA 1693MB 
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Beschikbare vermogen en gecontracteerd vermogen 
 

Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
teruglevering 

grootverbruikers 

Beschikbare capaciteit  

3,3MW 4,5MW 1,6MW 2,1MW 

 

Klik hier voor een algemene toelichting waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 

van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan 

zijn dan de beschikbare capaciteit.  

Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. In Westwoud zullen wij 

werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te versterken. Deze investeringen moeten met 

veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Daarnaast is de uitvoeringscapaciteit 

van Liander en haar aannemers schaars. Daarom zullen deze werkzaamheden uiterlijk 2023 afgerond 

kunnen worden. 

Daarnaast wordt er gekeken of er tussentijdse oplossingen zijn om meer capaciteit beschikbaar te 

stellen aan klanten, waaronder congestiemanagement. 
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Capaciteits- en spanningsproblemen in Wervershoof voor verbruik en teruglevering 
We zijn momenteel met ons huidige elektriciteit verdeelstation Wervershoof , op de kabel 

aangesloten op veld 147, niet in staat om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor 

transportcapaciteit. Dit wordt ook wel tekort aan transportcapaciteit of structurele congestie 

genoemd.  

Oorzaak capaciteitsproblemen en spanningsproblemen 
Voor de kabel aangesloten op veld 147 op station Wervershoof kan niet voldoende capaciteit 

geleverd worden. De maximaal toelaatbare spanningsgrens wordt overschreden als gevolg van 

klantvragen in dit gebied. De maximale toelaatbare belasting wordt overschreden als gevolg van de 

klantvragen in dit gebied. 

Gebiedsbeschrijving 
De kabel aangesloten op veld 147 op station Wervershoof voedt o.a. aangeslotenen in de volgende 

postcodegebieden. Deze postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied. 

1611BS 1611BT 1613JE 1613JG 1613JH 1613JX 1613JZ 1613KE 1613KG 1613KH 

1613KJ 1613KK 1613KS 1613MD 1613PE 1613PG 1613PN 1614KG 1614KH 1614KJ 

1614KK 1614KL 1614KM 1614KN 1614KP 1614LA 1614LB 1614LC 1614LD 1614LE 

1614LG 1614LH 1614LJ 1614LK 1614LL 1614LM 1614LN 1614LP 1614LR 1614LS 

1614LT 1614LV 1614LW 1614LZ 1614MB 1614SB 1614SC 1614SE 1614SG 1614SH 

1614SJ 1614SN 1616AH 1616AJ 1616AR 1616AS 1616DD 1616DG 1616RT 1616RV 

1616RW 1616SB 1616SC 1616SE 1616SG 1616SH 1616SJ 1616SK 1616SL 1616SM 

1616SN 1616SP 1616SR 1616ST 1616SV 1616SW 1616SX 1616TA 1616TB 1616TC 

1616TD 1616TE 1616TG 1616TJ 1616TK 1616TL 1616TM 1616TN 1616TP 1616TR 

1616TS 1616TT 1616TV 1616TW 1616TX 1616TZ 
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Beschikbare vermogen en gecontracteerd vermogen 
 

Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
teruglevering 

grootverbruikers 

Beschikbare capaciteit  

4,1MW 25,1MW 0,6MW 3,6MW 

 

Klik hier voor een algemene toelichting waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 

van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan 

zijn dan de beschikbare capaciteit.  

Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. In Wervershoof zullen wij 

werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te versterken. Deze investeringen moeten met 

veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Daarnaast is de uitvoeringscapaciteit 

van Liander en haar aannemers schaars. Daarom zullen deze werkzaamheden uiterlijk 2023 afgerond 

kunnen worden.  

Daarnaast wordt er gekeken of er tussentijdse oplossingen zijn om meer capaciteit beschikbaar te 

stellen aan klanten, waaronder congestiemanagement. 
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Capaciteits- en spanningsproblemen in Wieringerwerf voor teruglevering 
We zijn momenteel met ons huidige elektriciteit verdeelstation Wieringerwerf, op de kabel 

aangesloten op veld 116, niet in staat om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor 

transportcapaciteit. Dit wordt ook wel tekort aan transportcapaciteit of structurele congestie 

genoemd.  

Oorzaak capaciteitsproblemen en spanningsproblemen 
Voor de kabel aangesloten op veld 116 op station Wieringerwerf kan niet voldoende capaciteit 

geleverd worden. De maximaal toelaatbare spanningsgrens wordt overschreden als gevolg van 

klantvragen in dit gebied. De maximale toelaatbare belasting wordt overschreden als gevolg van de 

klantvragen in dit gebied. 

Gebiedsbeschrijving 
De kabel aangesloten op veld 116 op station Wieringerwerf voedt o.a. aangeslotenen in de volgende 

postcodegebieden. Deze postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied. 

1771MG 1771MH 1771MJ 
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Beschikbare vermogen en gecontracteerd vermogen 
 

Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
teruglevering 

grootverbruikers 

Beschikbare capaciteit  

0,4MW 0,04MW 2,7MW 3,6MW 

 

Klik hier voor een algemene toelichting waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 

van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan 

zijn dan de beschikbare capaciteit.  

Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. In Wieringerwerf zullen wij 

werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te versterken. Deze investeringen moeten met 

veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Daarnaast is de uitvoeringscapaciteit 

van Liander en haar aannemers schaars. Daarom zullen deze werkzaamheden uiterlijk 2023 afgerond 

kunnen worden.  

Daarnaast wordt er gekeken of er tussentijdse oplossingen zijn om meer capaciteit beschikbaar te 

stellen aan klanten, waaronder congestiemanagement. 
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Capaciteits- en spanningsproblemen in Westwoud voor teruglevering en verbruik 
We zijn momenteel met ons huidige elektriciteit verdeelstation Westwoud , op de kabel aangesloten 

op veld 147, niet in staat om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit. Dit 

wordt ook wel tekort aan transportcapaciteit of structurele congestie genoemd.  

Oorzaak capaciteitsproblemen en/of spanningsproblemen 
Voor de kabel aangesloten op veld 147 op station Westwoud kan niet voldoende capaciteit geleverd 

worden. De maximaal toelaatbare spanningsgrens en de maximale toelaatbare belasting worden 

overschreden als gevolg van klantvragen in dit gebied. . 

Gebiedsbeschrijving 
De kabel aangesloten op veld 147 op station Westwoud voedt o.a. aangeslotenen in de volgende 

postcodegebieden. Deze postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied. 

1601DA 1602DR 1619AP 1619AR 1619GL 1619PB 1619PE 1619PG 1619PH 1619PJ 

1619PP 1693AA 1693AB 1693AC 1693AD 1693AG 1693AH 1693AJ 1693AK 1693AV 

1693BA 1693BB 1693BG 1693BH 1693BJ 1693BN 1693BP 1693BR 1693BS 1693BT 

1693BV 1693BW 1693BX 1693EA 1693EB 1693EC 1693EE 1693EG 1693EH 1693EJ 

1693EK 1693EL 1693EM 1693EN 1693NP 1693NS 1693NT 1693NV 1693NW 1693NZ 
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Beschikbare vermogen en gecontracteerd vermogen 
 

Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
teruglevering 

grootverbruikers 

Beschikbare capaciteit  

4,1MW 10,9MW 0,9MW 2,2MW 

 

Klik hier voor een algemene toelichting waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 

van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan 

zijn dan de beschikbare capaciteit.  

Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. In Westwoud zullen wij 

werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te versterken. Deze investeringen moeten met 

veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Daarnaast is de uitvoeringscapaciteit 

van Liander en haar aannemers schaars. Daarom zullen deze werkzaamheden uiterlijk 2024 afgerond 

kunnen worden. 

Daarnaast wordt er gekeken of er tussentijdse oplossingen zijn om meer capaciteit beschikbaar te 

stellen aan klanten, waaronder congestiemanagement. 
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Spanningsproblemen in Schagen voor verbruik en teruglevering 
We zijn momenteel met ons huidige elektriciteit verdeelstation Schagen , op de kabel aangesloten op 

veld 156, niet in staat om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit. Dit wordt 

ook wel tekort aan transportcapaciteit of structurele congestie genoemd.  

Oorzaak spanningsproblemen 
Voor de kabel aangesloten op veld 156 op station Schagen kan niet voldoende capaciteit geleverd 

worden. De maximaal toelaatbare spanningsgrens wordt overschreden als gevolg van klantvragen in 

dit gebied.  

Gebiedsbeschrijving 
De kabel aangesloten op veld 156 op station Schagen voedt o.a. aangeslotenen in de volgende 

postcodegebieden. Deze postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied. 

1731LJ 1731LK 1731LL 1731LM 1731LN 1731LP 1731LR 1731LS 1731LT 1731LW 

1731LZ 1731SB 1731SC 1731SE 1731SG 1731SH 1731SK 1731SL 1731SM 1731SN 

1731SP 1731SR 1731ST 1731SV 1731SW 1731SX 1732EL 1732EN 1732EP 1732LB 

1732LC 1732LD 1732LE 1732LG 1732LH 1732LJ 1732LK 1732LL 1732LM 1732LN 

1732LP 1732LR 1732LS 1732LT 1732LV 1732LW 1732NV 1733LA 1735EC 1735EE 

1735EJ 1735EK 1735ER 1736ER 1736ET 1736EV 1741NC 1741ND 1741NG 1742LA 

1742LB 1742NM 1768AB 1768AE 1768AG 1769HA 1769HB 1769HD 1769HE 1769HK 
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Beschikbare vermogen en gecontracteerd vermogen 
 

Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
teruglevering 

grootverbruikers 

Beschikbare capaciteit  

6,7MW 15,4MW 1,5MW 3,2MW 

 

Klik hier voor een algemene toelichting waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 

van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan 

zijn dan de beschikbare capaciteit.  

Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. In Schagen zullen wij 

werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te versterken. Deze investeringen moeten met 

veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Daarnaast is de uitvoeringscapaciteit 

van Liander en haar aannemers schaars. Daarom zullen deze werkzaamheden uiterlijk 2024 afgerond 

kunnen worden. 

Daarnaast wordt er gekeken of er tussentijdse oplossingen zijn om meer capaciteit beschikbaar te 

stellen aan klanten, waaronder congestiemanagement. 
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Spanningsproblemen in Warmenhuizen voor verbruik 
We zijn momenteel met ons huidige elektriciteit verdeelstation Warmenhuizen , op de kabel 

aangesloten op veld 139, niet in staat om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor 

transportcapaciteit. Dit wordt ook wel tekort aan transportcapaciteit of structurele congestie 

genoemd.  

Oorzaak spanningsproblemen 
Voor de kabel aangesloten op veld 139 op station Warmenhuizen kan niet voldoende capaciteit 

geleverd worden. De maximaal toelaatbare spanningsgrens wordt overschreden als gevolg van 

klantvragen in dit gebied.  

Gebiedsbeschrijving 
De kabel aangesloten op veld 139 op station Warmenhuizen voedt o.a. aangeslotenen in de volgende 

postcodegebieden. Deze postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied. 

1723AJ 1723AL 1723BN 1723CA 1723CB 1723CC 1723CD 1723CE 1723CG 1723CH 

1723CJ 1723CK 1723CL 1723CM 1723CN 1723CP 1723CR 1723CT 1723CV 1723CW 

1723CZ 1723HB 1723HC 1723HD 1723HE 1723HJ 1723HK 1723HL 1723HM 1723HP 

1723HR 1723HS 1723HT 1723HV 1723HW 1723HX 1723HZ 1723KA 1723KB 1723KC 

1723KD 1723KE 1723KG 1723KL 1723LA 1723LB 1723LC 1723LD 1723LM 1723LN 

1723LP 1723LR 1723ME 1723MG 1723MH 1723MJ 1723MK 1723ML 1723MN 1723MP 

1723MR 1723MS 1723MT 1723MV 1723MX 1723ND 1723NE 1723NG 1723NH 1724NA 

1724NB 1724NC 1724NL 1724NM 1724NN 1724NP 1724NR 1724NS 1724NT 1724NV 

1724NZ 1724PJ 1724PK 1724PL 1724RA 1724RB 1724RC 1724RD 1724RE 1724RG 

1724RH 1724RJ 1724RK 1724RL 1724RM 1724RN 1724RP 1724RR 1724RV 1724SP 

1724SV 1724SW 1724VA 1724VB 1724VD 1738DH 1738DW 1749AM 1749CG 1749JA 

1749JB 1749JC 1749JD 1749JE 1749JG 1749JH 1749JJ 1749JK 1749JL 1749JM 

1749JN 1749JP 1749JR 1749JS 1749JT 1749JV 1749JW 1749JX 1749JZ 1749VA 

1749VB 1749VC 1749VD 1749VE 1749VG 1749VH 1749VJ 1749VK 1749VR 1749XL 

1749XN 1749XP 
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Beschikbare vermogen en gecontracteerd vermogen 
 

Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
teruglevering 

grootverbruikers 

Beschikbare capaciteit  

2,2MW 37,1MW 0,6MW 2,2MW 

 

Klik hier voor een algemene toelichting waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 

van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan 

zijn dan de beschikbare capaciteit.  

Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. In Warmenhuizen zullen wij 

werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te versterken. Deze investeringen moeten met 

veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Daarnaast is de uitvoeringscapaciteit 

van Liander en haar aannemers schaars. Daarom zullen deze werkzaamheden uiterlijk 2024 afgerond 

kunnen worden. 

Daarnaast wordt er gekeken of er tussentijdse oplossingen zijn om meer capaciteit beschikbaar te 

stellen aan klanten, waaronder congestiemanagement. 
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Capaciteits- en spanningsproblemen op Texel voor teruglevering  
We zijn momenteel met ons huidige elektriciteit verdeelstation Texel, op de kabel aangesloten op 

veld 145, niet in staat om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit. Dit wordt 

ook wel tekort aan transportcapaciteit of structurele congestie genoemd.  

Oorzaak capaciteitsproblemen en/of spanningsproblemen 
Voor de kabel aangesloten op veld 145 op station Texel kan niet voldoende capaciteit geleverd 

worden. De maximaal toelaatbare spanningsgrens  en de maximale toelaatbare belasting worden 

overschreden als gevolg van klantvragen in dit gebied.  

Gebiedsbeschrijving 
De kabel aangesloten op veld 145 op station Texel voedt o.a. aangeslotenen in de volgende 

postcodegebieden. Deze postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied. 

1784MC 1791AS 1791AT 1791AV 1791AW 1791AX 1791AZ 1791BB 1791BC 1791BG 

1791BH 1791BJ 1791DA 1791DB 1791DC 1791DE 1791DG 1791DH 1791DK 1791DM 

1791DN 1791DR 1791DS 1791DT 1791EP 1791ER 1791EV 1791EX 1791EZ 1791GA 

1791GB 1791GC 1791GD 1791GE 1791GG 1791GH 1791GJ 1791GK 1791GM 1791GN 

1791GP 1791GR 1791GS 1791GT 1791GV 1791GW 1791GX 1791HD 1791HE 1791HG 

1791HL 1791HM 1791HP 1791LA 1791LB 1791MG 1791MH 1791MJ 1791MK 1791ML 

1791MN 1791NA 1791NB 1791PH 1791PJ 1791XA 1791XD 1791XE 1791XJ 1793ET 

1796MA 1796MB 1796MC 1796MD 1796MW 1796NN 
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Beschikbare vermogen en gecontracteerd vermogen 
 

Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
teruglevering 

grootverbruikers 

Beschikbare capaciteit  

1,1MW 18,7MW 0,08MW 6,2MW 

 

Klik hier voor een algemene toelichting waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 

van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan 

zijn dan de beschikbare capaciteit.  

Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Op Texel zullen wij 

werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te versterken. Deze investeringen moeten met 

veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Daarnaast is de uitvoeringscapaciteit 

van Liander en haar aannemers schaars. Daarom zullen deze werkzaamheden uiterlijk 2024 afgerond 

kunnen worden. 

Daarnaast wordt er gekeken of er tussentijdse oplossingen zijn om meer capaciteit beschikbaar te 

stellen aan klanten, waaronder congestiemanagement. 
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Spanningsproblemen in Naarden voor verbruik  
We zijn momenteel met ons huidige elektriciteit verdeelstation Naarden, op de kabel aangesloten op 

veld 163, niet in staat om te voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit. Dit wordt 

ook wel tekort aan transportcapaciteit of structurele congestie genoemd.  

Oorzaak spanningsproblemen 
Voor de kabel aangesloten op veld 163 op station Naarden kan niet voldoende capaciteit geleverd 

worden. De maximaal toelaatbare spanningsgrens wordt overschreden als gevolg van klantvragen in 

dit gebied.  

Gebiedsbeschrijving 
De kabel aangesloten op veld 163 op station Naarden voedt o.a. aangeslotenen in de volgende 

postcodegebieden. Deze postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied. 

1381HL 1381HM 1398CS 1398CT 1398CV 1398CW 1398CX 1398EA 1398EB 1398EC 

1398ED 1398EE 1398EG 1398EH 1398EJ 1398EK 1398EL 1398EM 1398EN 1398EP 

1398ES 1398PD 1398PE 1398PG 1398PM 1398PN 1398PW 1398PZ 1399EP 1399ER 

1399PH 1399PJ 1399PK 1399PL 1399PM 1399VR 1399VS 1399VT 1399VV 1412AA 

1412AB 1412AC 1412AD 1412AE 1412AG 1412AH 1412AJ 1412AK 1412AL 1412AS 

1412AT 1412AW 
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Beschikbare vermogen en gecontracteerd vermogen 
 

Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
teruglevering 

grootverbruikers 

Beschikbare capaciteit  

0,9MW 9,2MW 0,04MW 2,79MW 

 

Klik hier voor een algemene toelichting waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 

van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan 

zijn dan de beschikbare capaciteit.  

Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. In Naarden zullen wij 

werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te versterken. Deze investeringen moeten met 

veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Daarnaast is de uitvoeringscapaciteit 

van Liander en haar aannemers schaars. Daarom zullen deze werkzaamheden naar verwachting eind 

2020 afgerond kunnen worden. 

Daarnaast wordt er gekeken of er tussentijdse oplossingen zijn om meer capaciteit beschikbaar te 

stellen aan klanten, waaronder congestiemanagement. 
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Capaciteitsproblemen in Wieringerwerf voor teruglevering 
We zijn momenteel met ons huidige elektriciteit verdeelstation Wieringerwerf niet in staat om te 

voldoen aan alle nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit. Dit wordt ook wel tekort aan 

transportcapaciteit of structurele congestie genoemd.  

Oorzaak capaciteitsproblemen  
Op station Wieringerwerf kan niet voldoende capaciteit geleverd worden. De maximale toelaatbare 

belasting wordt overschreden als gevolg van de klantvragen in dit gebied. 

Gebiedsbeschrijving 
Station Wieringerwerf voedt o.a. aangeslotenen in de volgende postcodegebieden. Deze 

postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied. 

1732NR 1767EC 1767ED 1771AA 1771AB 1771AC 1771AD 1771AE 1771AG 1771AH 

1771AJ 1771AK 1771AL 1771AM 1771AN 1771AP 1771AR 1771AT 1771AV 1771AX 

1771AZ 1771BA 1771BB 1771BC 1771BD 1771BE 1771BG 1771BH 1771BJ 1771BK 

1771BL 1771BM 1771BN 1771BP 1771BR 1771BS 1771BT 1771BV 1771BW 1771BX 

1771BZ 1771CA 1771CB 1771CD 1771CE 1771CG 1771CH 1771CJ 1771CK 1771CL 

1771CM 1771CN 1771CP 1771CR 1771CS 1771CV 1771CW 1771CX 1771DA 1771DB 

1771DG 1771EA 1771EB 1771EC 1771ED 1771EE 1771EG 1771EH 1771EJ 1771EK 

1771EL 1771EM 1771EN 1771EP 1771ES 1771ET 1771EV 1771EW 1771GA 1771GB 

1771GD 1771GE 1771GG 1771GH 1771GJ 1771GK 1771GL 1771GM 1771GN 1771GP 

1771GR 1771GS 1771GT 1771GV 1771GW 1771HB 1771HC 1771HD 1771HE 1771HG 

1771HH 1771HJ 1771HK 1771HL 1771HM 1771HN 1771HP 1771HR 1771HS 1771HV 

1771HW 1771HX 1771JA 1771JB 1771JC 1771JD 1771JE 1771JG 1771JH 1771JJ 

1771MB 1771MC 1771MD 1771ME 1771MG 1771MH 1771MJ 1771MN 1771MV 1771MZ 

1771PA 1771PC 1771PD 1771PE 1771PG 1771PH 1771PJ 1771PK 1771PL 1771PM 

1771PN 1771PP 1771PR 1771PS 1771PT 1771PV 1771PW 1771PX 1771PZ 1771RP 

1771RS 1771RT 1771RV 1771RW 1771RX 1771RZ 1771SC 1771SH 1771SJ 1771SK 

1771SL 1771SM 1771SN 1771SR 1771ST 1771SV 1771SW 1773AA 1773AB 1773AC 

1773AD 1773AE 1773AG 1773AH 1773AJ 1773AK 1773AL 1773AM 1773AP 1773AR 

1773AS 1773AT 1774AA 1774AB 1774AC 1774AD 1774AE 1774AG 1774AH 1774AJ 

1773AS 1773AT 1774AA 1774AB 1774AC 1774AD 1774AE 1774AG 1774AH 1774AJ 

1775AB 1775AC 1775AD 1775AE 1775AG 1775AH 1775AJ 1775AK 1775AL 1775AM 

1775AN 1775AR 1775AS 1775AT 1775AV 1775AW 1775AX 1775BA 1775BB 1775BC 

1775BD 1775BE 1775BG 1775BH 1775BJ 1775BK 1775BL 1775BM 1775BN 1775BP 

1775BR 1775BS 1775BT 1775BV 1775BW 1775BX 1775BZ 1775CA 1775CB 1775CC 

1775CD 1775CE 1775CG 1775CH 1775CJ 1775CK 1775CL 1775EA 1775EB 1775EC 
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1775ED 1775EE 1775EG 1775EH 1775EJ 1775EK 1775EL 1775EM 1775EN 1775EP 

1775GA 1775GB 1775GC 1775GG 1775GH 1775GJ 1775GK 1775GL 1775GM 1775GN 

1775HA 1775HB 1775HC 1775JA 1775JB 1775JC 1775JD 1775JE 1775JG 1775JH 

1775JJ 1775JK 1775JL 1775NX 1775PJ 1775PL 1775PM 1775PN 1775PP 1775PS 

1775PT 1775PV 1775PW 1775RB 1775RL 1775SB     
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Beschikbare vermogen en gecontracteerd vermogen 
 

Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
teruglevering 

grootverbruikers 

Beschikbare capaciteit  

10,5 MW 84,9 MW 24,7 MW 13 MW 

 

Klik hier voor een algemene toelichting waarom de beschikbare en gecontracteerde capaciteit flink 

van elkaar kan verschillen en bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit nog lager kan 

zijn dan de beschikbare capaciteit.  

Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op? 
Liander investeert volop in de uitbreiding van het elektriciteitsnet. In Wieringerwerf zullen wij 

werkzaamheden uitvoeren om het elektriciteitsnet te versterken. Deze investeringen moeten met 

veel partijen waaronder de gemeente(n) worden afgestemd. Daarnaast is de uitvoeringscapaciteit 

van Liander en haar aannemers schaars. Daarom zullen deze werkzaamheden uiterlijk 2023 afgerond 

kunnen worden.  

Daarnaast wordt er gekeken of er tussentijdse oplossingen zijn om meer capaciteit beschikbaar te 

stellen aan klanten, waaronder congestiemanagement. 
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Capaciteitsproblemen Rozenburg (Schiphol-Rijk) voor verbruik  
 

Oorzaak problemen 
In Schiphol-Rijk is de vraag naar elektriciteit enorm toegenomen. Dat komt onder andere door de 

groei van bedrijvigheid, zoals datacenters en glastuinbouw, in de regio. Hoofdverdeelstation 

Rozenburg (Schiphol-Rijk) heeft zijn maximaal beschikbare capaciteit bereikt, waardoor er geen extra 

vermogen geleverd kan worden. 

Gebiedsbeschrijving 
Het hoofdverdeelstation Rozenburg (Schiphol-Rijk) voedt aangeslotenen in de volgende 

postcodegebieden. Deze postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied. 

1119MB 1431AH 1435EV 1435KX 1437CE 1119PD 1435CB 1435HK 1435NS 2154MG 

1119MC 1431AJ 1435EW 1435LA 1437CG 1119PE 1435CC 1435HL 1435NT 2154MH 

1119MD 1431AK 1435EX 1435LB 1437CH 1119PH 1435CD 1435HN 1435NV 2154MJ 

1119ME 1431AL 1435EZ 1435LC 1437EA 1119PJ 1435CE 1435HP 1435NW 2154MK 

1119NB 1431AM 1435GA 1435LE 1437EC 1119PM 1435CG 1435HR 1435NX 2154ML 

1119NC 1431AN 1435GB 1435LG 1437ED 1119PM 1435CJ 1435HS 1435PA 2154MN 

1119NE 1431AP 1435GC 1435LH 1437ED 1119PN 1435CK 1435HV 1435PC 2154MP 

1119NG 1431AR 1435GE 1435LJ 1437EE 1119PP 1435CL 1435HW 1435PD 2154MR 

1119NH 1431AS 1435GG 1435LK 1437EG 1119PR 1435CN 1435KA 1436BC 2154MS 

1119NJ 1431AT 1435GH 1435LL 1437EJ 1119PS 1435CP 1435KB 1436BD 2155MT 

1119NK 1431AV 1435GJ 1435LN 1437EK 1119PT 1435CR 1435KC 1436BE 2155MV 

1119NL 1431AW 1435GK 1435LP 1437EL 1119PV 1435CS 1435KE 1436BG 2156LA 

1119NL 1431AX 1435GL 1435LR 1437EM 1119PW 1435CT 1435KG 1436BH 2156LB 

1119NM 1431AZ 1435GN 1435LS 1437EN 1119PZ 1435CV 1435KH 1436BJ 2156LC 

1119NN 1431AZ 1435GP 1435LT 1437EP 1119QQ 1435CW 1435KJ 1436BK 2156LD 

1119NR 1431BA 1435GR 1435LV 1437ER 1119RA 1435CX 1435KK 1436BL 2156LE 

1119NS 1431CC 1435GS 1435LX 2132LS 1119RB 1435CZ 1435KL 1436BM 2156LG 

1119NT 1435BN 1435GT 1435NA 2132MA 1431AA 1435EK 1435KN 1436BN 2156LJ 

1119NV 1435BP 1435GV 1435NB 2132ML 1431AB 1435EN 1435KP 1436BS 2156LK 

1119NW 1435BR 1435GW 1435NC 2132MN 1431AC 1435EP 1435KR 1436BT 2156LM 

1119NX 1435BS 1435HB 1435NE 2132MP 1431AD 1435ER 1435KS 1436BV 2156MX 

1119NZ 1435BT 1435HC 1435NG 2150AA 1431AE 1435ES 1435KT 1436CA 2156MZ 

1119PA 1435BV 1435HD 1435NH 2153KA 1431AG 1435ET 1435KV 1436CC 2157LL 

1119PA 1435BW 1435HE 1435NJ 2153KB     2157LM 

1119PB 1435BX 1435HG 1435NK 2153KC 
     

1119PC 1435BZ 1435HH 1435NL 2153KD 
     

1119PD 1435CA 1435HJ 1435NN 2154ME 
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Beschikbare en gevraagde capaciteit 
 

Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
teruglevering 

grootverbruikers 

Beschikbare capaciteit  

117 MW 50 MW 20,7 MW 70 MW 

 

Klik hier voor een algemene toelichting over het verschil tussen beschikbare en gecontracteerde 

capaciteit en de reden dat bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit lager kan zijn dan 

de beschikbare capaciteit. 

Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op? 
We zoeken naar een geschikte locatie voor een nieuw verdeelstation, dat de stations in de gemeente 

Haarlemmermeer moet ondersteunen, waar Schiphol-Rijk bij hoort. Met dat station faciliteren we 

ook de groei van bedrijvigheid in het gebied. Dit project voeren we uit in samenwerking met TenneT. 

https://www.liander.nl/grootzakelijk/aansluitingen/capaciteit-stroomnet/haarlemmermeer
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Volgens de huidige planning zal de congestie in 2024 kunnen worden opgelost. Kijk op de website 

van TenneT hoe dit traject eruit ziet.  

Daarnaast wordt er gekeken of er tussentijdse oplossingen zijn om meer capaciteit beschikbaar te 
stellen aan klanten. Het toepassen van een vorm van congestiemanagement is in onderzoek. 
  

https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/onshore-projecten-nederland/netuitbreiding-a4-zone/
https://www.tennet.eu/nl/ons-hoogspanningsnet/onshore-projecten-nederland/netuitbreiding-a4-zone/
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Vooraankondiging structurele congestie in de zin van artikel 9.5 Netcode elektriciteit 

Haarlemmermeer1 

Capaciteitsproblemen in Haarlemmermeer 
In de gemeente Haarlemmermeer (het gebied ten (zuid)oosten van Hoofddorp, ten zuiden van 
Schiphol en ten westen van Aalsmeer), meer bepaald op het 20 kV van het Onderstation 
Haarlemmermeer, is er meer vraag naar te contracteren transportcapaciteit, dan Liander op dat punt 
fysiek aan capaciteit beschikbaar heeft. Als gevolg van een geschilbesluit van de ACM van 6 
december 2018 en een vonnis van de voorzieningenrechter van 16 april 2019 mag Liander 
vooralsnog verzoeken tot het aanvullend contracteren van transportvermogen niet weigeren zolang 
enkel sprake is van contractuele congestie en nog niet van fysieke congestie. Tegen beide uitspraken 
heeft Liander (hoger) beroep ingesteld. Hangende deze beroepen voert Liander een onderzoek uit 
naar de mogelijkheden om congestiemanagement toe te kunnen passen in de voorzienbare situatie 
dat het geheel van verzoeken om transport tot het beloop van het gecontracteerde en beschikbaar 
gestelde transportvermogen in enige programmatijdseenheid niet volledig gehonoreerd kan worden. 
 

Het verwachte congestiegebied 
De congestie treft de partijen die zijn aangesloten op het 20 kV netvlak van het onderstation 
Haarlemmermeer en het daar onder gekoppelde schakelstation Hoofddorp. 

 

 

Periode waarin de structurele congestie in het congestiegebied wordt verwacht 
Als gevolg van de uitspraak van de voorzieningenrechter van 16 april 2019 heeft Liander een aanbod 
voor aanvullend transportvermogen moeten doen aan een afnemer op het onderstation 
Haarlemmermeer. Overeenkomstig de non-discriminatieverplichting van Liander zijn ook aan 
afnemers die vóór deze afnemer in de wachtrij stonden aanbiedingen gedaan voor aanvullend 
transportvermogen. Daarmee is op dit moment al sprake van meer gecontracteerd 
transportvermogen dan er fysiek op het onderstation Haarlemmermeer beschikbaar is. Naar 
verwachting zal dit vanaf eind 2019 /medio 2020 ook fysiek tot congestie leiden als de door Liander 
betwiste uitspraken stand zouden houden. 

                                                           
1 Aangekondigd op Liander.nl op 28 mei 2019 
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Oorzaak verwachte structurele congestie 
Een niet geprognotiseerde forse toename in de vraag naar transportcapaciteit voor verbruik van 
elektriciteit is de oorzaak dat het net de vraag naar transportvermogen niet aan kan. Daarnaast is er 
een beperkt gebrek aan transportcapaciteit voor het transport van geproduceerde elektriciteit. 
 
Verbruik 
Een beperkt aantal klanten vraagt in relatief korte termijn een zeer groot transportvermogen. 
Liander heeft in het gebied recent de capaciteit van het net uitgebreid. Desondanks blijkt de 
capaciteit van het net ontoereikend te zijn. Liander tracht inmiddels haar net verder aan te passen 
om zoveel mogelijk transportcapaciteit beschikbaar te kunnen stellen. De vraag naar vermogen 
groeit sneller dan de snelheid waarmee de uitbreidingen in de netinfrastructuur gerealiseerd kunnen 
worden. 
 
De regio Haarlemmermeer/Hoofddorp is door zijn ligging een zeer aantrekkelijke vestigingslocatie 
voor onder meer datacenters gebleken. Datacenters zijn energie intensieve bedrijven. De 
ontwikkeling en realisatie van een datacenter loopt uit de pas met het ontwikkelen van voldoende 
netcapaciteit in een planologisch uitdagend gebied rondom Schiphol. Naast datacenters ontwikkelt 
zich de tuinbouw op grote schaal. 
 
Productie 
In deze regio ontwikkelen diverse partijen grote zonneparken; productie-installaties voor de niet 
regelbare productie van duurzame elektriciteit. 
 

Het in het verwachte congestiegebied totale gecontracteerde en beschikbaar opgestelde 

transportvermogen 
Op het 20 kV netvlak van het onderstation Haarlemmermeer is – met inzet van de storingsreserve – 
in totaal 176 MVA (capaciteit) beschikbaar voor te contracteren transportvermogen. Vanaf 23 april 
2019 is op dit punt op grond van overeenkomsten transportvermogen gecontracteerd dat een 
capaciteit vergt van 176 MVA + 6,7 MVA. Deze overschrijding van de totaal beschikbare capaciteit is 
op last van een gerechtelijk vonnis 
 

Planning van de netverzwaring 
Liander beschikt op dit moment over onvoldoende capaciteit op de in de regio aanwezige 
verdeelstations waar de hoogspanning van het landelijke transportnet van TenneT wordt omgezet in 
de spanning voor de grote ondernemingen vanaf het regionale net. Samen met TenneT zoekt Liander 
naar mogelijkheden om nieuwe onderstations te kunnen bouwen. Dit vergt vanaf het moment van 
deze publicatie door planologische belemmeringen naar schatting nog een periode van 4 tot 7 jaar. 
 
Via onze website kunt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in dit gebied.  
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Overige knelpunten Noord-Holland 

Ook in het gebied van onderstaande postcodes is momenteel een congestieprobleem. Naar 
verwachting wordt dit knelpunt binnen 6 maanden opgelost.  

 
 

 

 

 

 

  

1506SW 1506PR 1969MT 2141BM 1684 
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Opgeloste knelpunten 

Capaciteitsproblemen in Alkmaar voor verbruik 
Destijds zijn er capaciteitsproblemen geconstateerd op veld 149  in Alkmaar en kon er niet voldaan 

worden aan alle nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit. Dit wordt ook wel tekort aan 

transportcapaciteit of structurele congestie genoemd.  

Reden van vervallen 
Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond en is de beschikbare capaciteit vergroot door de aanleg 

van een kabel. Hiermee zijn de capaciteitsproblemen op veld 149 in Alkmaar verholpen.  

Gebiedsbeschrijving 
De betreffende kabel op station Alkmaar voedt o.a. aangeslotenen in de volgende postcodegebieden. 

Deze postcodegebieden vormen tezamen het congestiegebied. 

1815AC 1816BR 1816BS 1816BT 1816BW 1816CT 1816CV 1816CW 1816DA 1816DB 

1816DC 1816DD 1816EJ 1816GA 1816GC 1816GH 1816LB 1816LC 1816LE 1816MB 

1816MC 1816MG 1816MH 1816MJ 1816ML 1816NA 1816NB 1816NC 1816ND 1816NE 

1816NG 1816NH 1816NJ 1816NK 1816NL 1816NM 1816NP 1816NR 1816NS 1816NT 

1816NV 1816NW 1816PA 1816PB 1816PC 1816PD 1816PE 1816PG 1816PH 1816PJ 

1816PK 1816PL 1816PM 1816PN 1816PP 1816PR 1816PS 1816PT 1816PV 1816PW 

1816PX 1816PZ 1816QQ 1817BC 1817BD 1817BE 1817BH 1817BK 1817BL 1817CA 

1817CB 1817CC 1817CD 1817CJ 1817CL 1817CM 1817CN 1817CP 1817CR 1817EA 

1817EB 1817EC 1817ED 1817EE 1817EG 1817EH 1817EJ 1817EK 1817EL 1817EM 

1817EN 1817EP 1817ER 1817ES 1817ET 1817EV 1817EW 1817EX 1817GA 1817GB 

1817GC 1817GD 1817GE 1817GG 1817GJ 1817HG 1817HJ 1817HK 1817HP 1817HR 

1817HT 1817HZ 1817KA 1817KB 1817KE 1817MJ 1852RK 1934PK 1934PL 1934PM 

1934PN 1934PP 1934PR 1934PT       
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Beschikbare vermogen en gecontracteerd vermogen 
 

Gecontracteerd vermogen 
verbruik grootverbruikers  

Gecontracteerd vermogen 
verbruik kleinverbruikers 

Gecontracteerd vermogen 
teruglevering 

grootverbruikers 

Beschikbare capaciteit  

2,2 MW 31,7 MW 0,5 MW 2,7 MW 
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Wat doet Liander in de tussentijd? 

Naast de verzwaringen gaan we op zoek naar tussenoplossingen voor de korte termijn in deze 

gebieden. Zo onderzoeken we of de reservestelling in ons net kunnen gebruiken om meer 

teruglevering aan te kunnen sluiten. Ook kijken we naar diensten als extra spanningsondersteuning 

door klanten en het maken van intelligente netkoppelingen. Deze onderzoeken kunnen veel 

doorlooptijd vergen omdat er mogelijk extra metingen nodig zijn en er grond- en tracéstudies 

uitgevoerd moeten worden. Ook zijn niet voor elk probleemgeval dezelfde oplossingen toepasbaar. 

Teruglevering en spanningsproblemen vragen bijvoorbeeld andere oplossingen dan een probleem 

van te veel vraag.  

Een van de mogelijke tussenoplossingen is het toepassen van congestiemanagement volgens de 

Netcode elektriciteit. Op dit moment onderzoeken we of dat in het genoemde gebied mogelijk is. De 

uitkomst van dit onderzoek leest u op Liander.nl.  

Als we geen tussenoplossingen kunnen vinden dan moeten we helaas tijdelijke transportbeperkingen 

gaan opleggen wanneer een klant meer transportcapaciteit wil afnemen dan beschikbaar is. Als we 

dit niet doen, kunnen elektriciteitskabels te zwaar belast raken en dit kan uiteindelijk leiden tot 

stroomuitval in het hele gebied.  

Toelichting/disclaimer  

Hieronder volgt een toelichting voor het beoordelen van het verstrekken van capaciteit-/ 

transportvermogen en een disclaimer op de genoemde gegevens. Onderstaande toelichting verklaart 

het verschil tussen de waardes voor de beschikbare en gecontracteerde capaciteit in de 

vooraankondiging en de reden dat bij spanningsproblemen de gecontracteerde capaciteit lager kan 

zijn dan de beschikbare capaciteit. 

Toelichting 

Beoordeling capaciteit 
Bij het toekennen van transportvermogen aan afnemers houdt Liander rekening met de te 

verwachten fysieke belasting van het net door de gezamenlijke afnemers.  

Op grond van de reeds vergeven capaciteit middels toegekend transportvermogen, metingen in het 

net en de Liander bekende ‘profielen’ van klanten wordt de resterende capaciteit bepaald. In veel 

gevallen maken niet alle afnemers gelijktijdig gebruik van het aan hen toegekende maximale 

transportvermogen. Eveneens wordt meegenomen dat productie en verbruik op een zelfde netvlak 

elkaar kunnen compenseren. Dit heeft in het verleden ook de omvang van de investeringen en 

daarmee de tarieven van de netbeheerders bepaald.   

Kleinverbruikers beschikken voor verbruik en terugleveren per definitie over de onbegrensde 

volledige capaciteit van de hun aansluiting. Er wordt als gevolg van het ‘capaciteitstarief’ niet 

gecontracteerd aan de hand van gewenst transportvermogen. Bij de berekening van het beslag dat 

kleinverbruikers op de capaciteit van het net maken wordt uit gegaan van de in het verleden 

gebruikelijke ‘belastingpatronen’, de zogeheten verbruiksprofielen. Deze verbruiksprofielen gaan uit 

van relatief geringe gelijktijdigheid van het beslag op de capaciteit van het net. Voor het weergeven 

van de gecontracteerde capaciteit van kleinverbruikklanten is in dit document gekozen voor het 
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weergeven van de gemiddelde gecontracteerde capaciteit waarop een 3x25A-aansluiting recht heeft 

(17 kW). Bij klanten zit een grote variatie in de aansluitvermogens vanuit de geschiedenis. De 

weergegeven gecontracteerde capaciteit van kleinverbruikers kan daarom enkel gezien worden ter 

illustratie.  

Omdat gelijktijdig gebruik met betrekking tot beschikbare capaciteit in het net en capaciteit van de 

aansluitingen per locatie sterk in verhouding tot elkaar kunnen verschillen, kan Liander geen 

garanties bieden op een inschatting van beschikbare capaciteit die aan individuele afnemers voor 

verbruik en/of teruglevering wordt aangeboden.  

Lokale stroomcapaciteit knelpunten in kabels van het distributienet 
De middenspanningsdistributiekabels van het distributienet bestaan uit een aaneenschakeling van 

middenspanningskabels van variabele doorsnede en type materiaal. Het distributienet is namelijk 

over een zeer lange periode in de loop der jaren opgebouwd en wordt continu lokaal aangepast en 

uitgebreid. De doorsnede en het type materiaal van een kabel bepalen de nominale 

stroomcapaciteit. Het is daarom niet mogelijk om één bepaalde waarde te definiëren voor 

middenspanningsdistributiekabels die eenduidig de capaciteit weergeeft. Dit is variabel en 

afhankelijk van waar een klant is aangesloten. In de vooraankondiging wordt alleen de 

stroomcapaciteit van de hoofdkabel benoemd: dit is waarmee een middenspanningsdistributiekabel 

aangesloten is op een hoofdverdeelstation. Ondanks dat in gevallen deze hoofdkabel op zichzelf wel 

voldoende totale beschikbare capaciteit heeft, kunnen er dus nog steeds lokale 

stroomcapaciteitsproblemen optreden vanwege de diversiteit aan opbouw van 

middenspanningsdistributiekabels. 

Kwaliteit van de spanning 
De Netcode Elektriciteit en de (N)EN-50160 schrijven voor aan welke normen de spanning op de 

netten moet voldoen. Deze normen beschrijven een bandbreedte voor de op een aansluiting aan te 

leveren spanningskwaliteit. 

Afwijkende spanningskwaliteit op een net en/of een aansluiting ontstaat door enerzijds een 

samenspel van het verbruik en productie van verschillende afnemers op één netvlak en anderzijds de 

mate waarin Liander de spanning op het net, bepaald door onder andere de diameter van de kabel, 

de lengte van de kabel en de capaciteit van het onderstation, kan beïnvloeden. Naast de benodigde 

capaciteit van een netkabel veroorzaken ook veranderd gebruik van die kabel knelpunten. Dit is in 

het bijzonder aan de orde in de netten in de buitengebieden die van oudsher bedoeld waren voor 

uitsluitend verbruik van elektriciteit. 

Spanningsproblemen kunnen zich daarmee ook voordoen wanneer op zichzelf genomen een 

distributienet voldoende totale beschikbare capaciteit heeft. In veel gevallen zal het samenspel van 

enerzijds het verbruik en teruglevering van klanten enerzijds en de diameter van de kabel, de lengte 

van de kabel en anderzijds de capaciteit van het netstations een aanpassing van het net een 

maatwerkoplossing noodzakelijk maken om nieuwe ontwikkelingen op te kunnen vangen.  

Beperkingen niet direct voor alle type aansluitingen in postcodegebied van toepassing 
Bij congestie in een distributienet of MS-kabel kan het zijn dat niet alle nieuwe aanvragen in de 

genoemde postcodegebieden, tezamen het congestiegebied, daarmee geconfronteerd worden. De 

wetgeving schrijft voor dat klanten afhankelijk van de gevraagde capaciteit op een voorgeschreven 



 

12-12-2019 – Versie 1.6 

 
102 

wijze dienen te worden aangesloten. Dit betekent dat klanten met een vermogen groter dan 2 MVA 

niet per se te maken krijgen met het tekort aan capaciteit in het lokale distributienet, doordat zij 

rechtstreeks op het onderstation dienen te worden aangesloten. Op het netvlak  van het 

onderstation hoeft er niet noodzakelijk ook een probleem te zijn. 

Disclaimer/exoneratie 
Capaciteitsproblemen en/of spanningsproblemen in een distributienet of MS-kabel kunnen zich 

onvoorspelbaar voordoen in (en soms buiten) een met postcodes aangeduid congestiegebied. Aan de 

informatie van Liander met betrekking tot de omvang van deze gebieden, de beschikbare en 

gecontracteerde capaciteit en de gevolgen voor specifiek afnemers in deze gebieden kunnen tegen 

Liander geen rechten worden ontleend. 

 


