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Vooraankondiging Verwachte Congestie Provincie Zuid-Holland 
We zijn momenteel niet in staat om aan alle nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit te voldoen. 

Deze melding bevat de locaties binnen de provincie Zuid-Holland waarvoor nog niet eerder een 

melding is gedaan. In deze regio heeft Liander nieuwe knelpunten geïdentificeerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Versie Datum toegevoegd Wijziging 

1.0 24-9-2019  

1.1 27-9-2019 Enkele postcodes zijn toegevoegd aan knelpunten die binnen 6 maanden 
zullen worden opgelost 

1.2 8-11-2019 Toegevoegd: 

Hazerswoude-dorp  
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Capaciteitsproblemen in Oegstgeest voor verbruik 

Oorzaak problemen 
In het noordelijk deel van Oegstgeest, ten oosten van de A44, vinden diverse ontwikkelingen plaats. 

Eén van de middenspanning distributiekabels (route RB 10-1V108) aangesloten op onderstation 

Rijnsburg beschikt over onvoldoende capaciteit om de belastingvraag van deze ontwikkelingen te 

kunnen faciliteren. Omdat de capaciteitsgrenzen voor afname bereikt zijn, zijn de mogelijkheden ten 

aanzien van verdere verzoeken om extra transportcapaciteit beperkt. 

Gebiedsbeschrijving 
De distributiekabel voedt de aangeslotenen in het postcodegebied van onderstaande postcodes. Het 

congestiegebied betreft daarom deze aangeslotenen. 

2343DH 2343AA 2343JK 2343KP 2343LP 2343MR 2343NT 2343PV 2343VT 

2343DJ 2343BD 2343JL 2343KR 2343LR 2343MS 2343NV 2343PW 2343VV 

2343DK 2343BE 2343JM 2343KS 2343LS 2343MT 2343NW 2343PX 2343VW 

2343DL 2343BG 2343JP 2343KT 2343LT 2343MV 2343NX 2343PZ 2343VX 

2343DS 2343BH 2343JR 2343KV 2343LV 2343MX 2343NZ 2343TE 2343VZ 

2343DT 2343BJ 2343JS 2343KW 2343LW 2343MZ 2343PA 2343TG 2343XP 

2343DV 2343BK 2343JT 2343KX 2343LX 2343NA 2343PB 2343TH 2343XR 

2343DW 2343BL 2343JV 2343KZ 2343LZ 2343NB 2343PC 2343TJ 2343ZZ 

2343DX 2343BM 2343JW 2343LA 2343MA 2343NC 2343PD 2343TK  
2343DZ 2343BN 2343JX 2343LB 2343MB 2343ND 2343PE 2343TL  
2343ET 2343BT 2343KB 2343LC 2343MC 2343NE 2343PG 2343TM  
2343EV 2343CM 2343KC 2343LD 2343MD 2343NG 2343PH 2343TN  
2343EW 2343CW 2343KD 2343LE 2343ME 2343NH 2343PK 2343TP  
2343GA 2343CX 2343KE 2343LG 2343MG 2343NJ 2343PL 2343TR  
2343GB 2343DA 2343KG 2343LH 2343MH 2343NK 2343PM 2343TS  
2343GK 2343DB 2343KH 2343LJ 2343MJ 2343NL 2343PN 2343TV  
2343GL 2343DC 2343KK 2343LK 2343MK 2343NM 2343PP 2343TW  
2343GM 2343DD 2343KL 2343LL 2343ML 2343NN 2343PR 2343TX  
2343GN 2343DE 2343KM 2343LM 2343MN 2343NR 2343PS 2343TZ  
2343GP 2343DG 2343KN 2343LN 2343MP 2343NS 2343PT 2343VR  
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Beschikbare en gevraagde capaciteit 
Op deze kabel is een vermogen beschikbaar gesteld van 3,5 MW. Hiervan is 0,4 MW gecontracteerd 
door grootverbruikers en 66,4 MW aan capaciteit door kleinverbruikers.  
 
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? 
Door het leggen van een nieuwe distributiekabel van OS Rijnsburg naar de wijk Haaswijk in 
Oegstgeest zal er capaciteit worden gecreëerd om aan de groeiende vraag naar transportcapaciteit in 
het gebied te kunnen voldoen. Dit knelpunt zal medio 2021 verholpen zijn.  
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. 

Capaciteitsproblemen Nieuwveen voor verbruik en teruglevering 
 

Oorzaak problemen 

De toenemende vraag naar transportcapaciteit voor zowel verbruik als teruglevering veroorzaakt dat 

een van de middenspanning distributiekabels (route RB 10-1V108) aangesloten op station 

Nieuwkoop zodanig belast wordt, dat Liander de voorgeschreven grenzen van de spanningskwaliteit 

niet kan naleven.  

Gebiedsbeschrijving 
 De kabel voedt aangeslotenen in de onderstaande postcodegebieden. Deze postcodegebieden 
vormen tezamen het congestiegebied.  
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 2441CM 2441EH 2441EJ 2441EK 

 

 
 

Beschikbare en gevraagde capaciteit 
Op deze kabel is een vermogen van 5 MW beschikbaar gesteld. Op basis van deze capaciteit is voor 

1,3 MW gecontracteerd door kleinverbruikers (voor zowel verbruik als terugleveren). Daarnaast is er 

1 MW voor verbruik en 4,7 MW voor teruglevering gecontracteerd door grootverbruikers.  

Afwijkende spanningskwaliteit ontstaat door een samenspel van het verbruik en productie enerzijds 
en 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 anderzijds. 
Deze knelpunten ontstaan dus niet alleen door een gebrek aan transportcapaciteit, maar door 
spanningsvariatie in uitgestrekte netten in de buitengebieden. De (N)EN-50160 schrijft de 
bandbreedtes van de kwaliteit van de spanning voor. 
 

Hoe en wanneer lost Liander dit probleem op? 
Door het aanpassen van het middenspanningsnet in het buitengebied rond Nieuwveen zal er meer 
capaciteit worden gecreëerd om aan de groeiende vraag naar capaciteit voor verbruik en 
teruglevering in het gebied te kunnen voldoen. Dit knelpunt zal medio 2021 verholpen zijn.  
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. 
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Capaciteitsproblemen Hazerswoude-dorp  voor verbruik en teruglevering 
Oorzaak problemen 

De toenemende vraag naar transportcapaciteit voor zowel verbruik als teruglevering veroorzaakt dat 

een van de middenspanningsdistributiekabels (route ALPC 10-1V103) aangesloten op station Alphen 

Centrum zodanig belast wordt, dat Liander de voorgeschreven grenzen van de spanningskwaliteit niet 

kan naleven.  

 

Gebiedsbeschrijving 
De kabel voedt aangeslotenen in de onderstaande postcodegebieden. Deze postcodegebieden 
vormen tezamen het congestiegebied.  
 

2391AA  2391BH 2391CS 2391HB 2771WJ 

2391AB 2391BJ 2391DA 2391MA   

2391AC 2391BK 2391DB 2391MB   

2391AD 2391BL 2391DC 2391MC   

2391AE 2391BM 2391DE 2391MD   

2391AG 2391BN 2391DG 2391ND   

2391AH 2391BP 2391DJ 2391NE   

2391AJ 2391BR 2391DK 2391NG   

2391AK 2391BS 2391DT 2391NH   

2391AL 2391BT 2391DV 2391NJ   

2391AM 2391BV 2391DW 2391NK   

2391AN 2391BW 2391DX 2391NL   

2391AS 2391BX 2391DZ 2391NM   

2391AT 2391BZ 2391EE 2391NN   

2391AV 2391CA 2391EG 2391NT   

2391BA 2391CC 2391EH 2391NV   

2391BB 2391CD 2391EJ 2391VB   

2391BC 2391CG 2391EK 2391VL   

2391BD 2391CH 2391GD 2391VM   

2391BE 2391CJ 2391GP 2409AA   

2391BG 2391CM 2391HA 2771VV   
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Beschikbare en gevraagde capaciteit 
Op deze kabel is een vermogen van 3 MW beschikbaar gesteld. Op basis van deze capaciteit is voor 

ca. 26 MW gecontracteerd door kleinverbruikers (Er zijn op deze richting ca. 1.550 KV klanten 

aangesloten voor zowel verbruik als terugleveren). Daarnaast is er 0,65 MW voor verbruik en 1,3 MW 

voor teruglevering gecontracteerd door grootverbruikers.  

De verhouding tussen beschikbaar en gecontracteerd vermogen heeft geen toegevoegde waarde 

aangezien we voor deze richting te maken hebben met een spanningsknelpunt. 

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? 
Door het aanpassen/verzwaren van het middenspanningsnet in het buitengebied rond Hazerswoude 
-dorp zal er meer capaciteit worden gecreëerd om aan de groeiende vraag naar capaciteit voor 
verbruik en teruglevering in het gebied te kunnen voldoen. Dit knelpunt zal eind 2022 verholpen zijn.  
 
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. 

 

  



 
 

08-11-19 – Versie 1.2 
 

 

7 

Congestie Zuidplaspolder1 

In het Zuid-Hollandse Zuidplaspolder is in het net van Liander, achter onderstation ‘Zevenhuizen’ 

onvoldoende capaciteit om nieuwe aanvragen voor aanvullend transportvermogen te kunnen 

accepteren. Dit wordt ook wel aangeduid als congestie. 

We zijn momenteel met ons huidige onderstation Zevenhuizen niet in staat om te voldoen aan alle 

nieuwe aanvragen voor transportcapaciteit. Onderstation Zevenhuizen voedt de volgende gebieden: 

Zevenhuizen, Moerkapelle, Boskoop en een industrieterrein in gemeente Hazerswoude-dorp. Het 

gaat om de volgende postcodegebieden: 

 

 

 

                                                           
1 Aangekondigd op Liander.nl op 20 juli 2018 
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Oorzaak van de congestie 
Sinds 2017 hebben wij in de regio Zuidplaspolder te maken met een sterk groeiende vraag naar 

transportcapaciteit voor elektriciteit. De onverwacht grote vraag komt door economische opleving, 

de energietransitie en reguliere groei. De capaciteitsproblemen worden vooral in de winterperiode 

verwacht, met ingang van komende winter. 

 

Beschikbare en gevraagde capaciteit 
Liander hanteert in dit gebied de norm dat de gevraagde transportcapaciteit ook geleverd moet 

kunnen worden als er sprake is van een storing. Uitgaande van deze norm is de totaal beschikbare 

capaciteit van 60 MVA nu inmiddels volledig gecontracteerd. Liander onderzoekt nu of deze norm 

gedeeltelijk kan worden losgelaten. Dit is mede afhankelijk van alternatieve mogelijkheden voor de 

invulling van deze reservestelling. Het gaat om alternatieven voor een aantal situaties dat een storing 

kan samenvallen met een hoge vraag naar transportcapaciteit. Zonder alternatieve oplossingen 

kunnen wij helaas komende jaren geen verzoeken om uitbreiding van de transportvraag honoreren. 

 

Planning netverzwaring 
Liander werkt samen met TenneT en Stedin hard aan een structurele oplossing om de congestie op te 

lossen door middel van de realisatie van een nieuw onderstation. De planning hiervan is o.a. 

afhankelijk van het vinden van een geschikte locatie. Volgens de huidige planning zal de congestie in 

2023 kunnen worden opgelost. Tot die tijd zal er sprake zijn van congestieproblemen. Samen met de 

verbruikers en producenten zoeken wij in de tussentijd naar oplossingen om transportbeperkingen 

zoveel mogelijk te voorkomen. 

Deze vooraankondiging over congestie in Zuidplaspolder is ook gepubliceerd op de website van 

Tennet, de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet, conform Netcode artikel 4.2.5.4. 

 

---- 

 

Update 2-10-2018: 

Op 20 juli 2018 hebben Liander en TenneT TSO B.V. medegedeeld dat er sprake is van congestie in 

het net van Liander in het gebied Zuidplaspolder, achter onderstation Zevenhuizen, in Zuid Holland. 

Aansluitend heeft Liander de mogelijkheden voor toepassing van congestiemanagement in de zin van 

paragraaf 4.2.5 van de Netcode elektriciteit onderzocht. Het onderzoek heeft uitgewezen dat dit 

geen oplossing biedt ter voorkoming van het opleggen van transportbeperkingen in dit gebied. In het 

desbetreffende gebied zijn onvoldoende (geschikte) potentiële deelnemers en de periode van 

verwachte congestie is te lang. 

Bekijk ook de informatiepagina over Zuidplaspolder.  
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Overige knelpunten Zuid-Holland 
Ook in het gebied van onderstaande postcodes is momenteel een congestieprobleem. Naar verwachting wordt 
dit knelpunt binnen 6 maanden opgelost.  
 

2181HJ 2182DS 2353EV 2353EW 2353EX 2353EZ 

2353GA 2353KA 2355BS 2382NW 2391NM  

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.   
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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 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 in de loop 

der jaren opgebouwd en wordt continu lokaal aangepast en uitgebreid. De doorsnede en het type 

materiaal van een kabel bepaalt de capaciteit voor de nominale stroom. In de vooraankondiging 

wordt de beschikbare capaciteit van de hoofdkabel van een middenspanningsdistributiekabel die 

aangesloten is op een hoofdverdeelstation als uitgangspunt genomen. Het is goed mogelijk dat deze 

hoofdkabel op zichzelf voldoende beschikbare capaciteit heeft voor de actuele transportvraag, maar 

dat er lokaal kabels aanwezig zijn met een doorsnede of ander type materiaal waardoor er toch een 

capaciteitsprobleem aanwezig is. Een probleem dat niet eerder kan worden geïnventariseerd dan 

door onderzoek op detail. De beoordeling van beschikbare capaciteit voor een specifieke klant is 

daarom mede afhankelijk van de locatie waar de bestaande of toekomstige aansluiting van een klant 

is aangesloten op het distributienet. Ondanks dat de informatie over de capaciteit van het 

middenspanningsnet met zorg wordt samengesteld kan aan deze informatie daarom geen recht op 

transport worden ontleend. 

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 
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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 

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. 


