
Transportschaarste op het elektriciteitsnet

Ontwikkelingen op het gebied van duurzame elektriciteitsopwekking en 
een steeds grotere vraag naar (duurzame) elektriciteit gaan snel. Zó snel 
dat netbeheerders met de huidige regels, middelen en afspraken niet 
in staat zijn het bestaande elektriciteitsnet hier tijdig op aan te passen. 
Hierdoor is transportschaarste op het elektriciteitsnet een steeds meer 
voorkomende realiteit. En dat leidt tot aanzienlijke problemen. Het beïn-
vloedt de snelheid van en het draagvlak voor de energietransitie. Ook 
heeft het grote gevolgen voor economie, mobiliteit en ruimtelijke ontwik-
keling. De tijd om hiernaar te handelen dringt!  

Overheden en netbeheerders moeten deze transitiepijn samen zien te 
verlichten. Op de korte termijn moeten we manieren vinden om te zorgen 
dat de energietransitie geen ernstige vertraging oploopt. Ook moet de 
ontwikkeling van bijvoorbeeld bedrijventerreinen en woningen zo veel 
mogelijk door kunnen gaan. Tegelijkertijd moeten we voor de langere 
termijn strategische lijnen uitzetten en keuzes maken. Schaarse midde-
len en mensen kunnen beter worden ingezet. Creativiteit en innovatie zijn 
nodig voor alternatieve oplossingen. Dit alles vraagt om centrale regie 
en om experimenteerruimte. Zodat wetgeving kan worden aangepast en 

er kan worden afgeweken van het ‘wie-het-eerst-komt-het-eerst-maalt-prin-
cipe'. Zodat we kunnen zien waar de vraag naar elektriciteit het grootst 
is en we daar de productie van groene elektriciteit kunnen organise-
ren. Daarvoor is, naast de lokale en regionale, juist ook de provinciale 
of landelijke schaal nodig. De provincie Noord-Brabant is bereid een 
aanjagende rol op zich te nemen, om partijen, uitdagingen en oplossin-
gen te verbinden.  

Vraag en aanbod programmeren

Proactief en innovatief benutten 
van de bestaande netcapaciteit

Cruciale randvoorwaarden en 
prikkels aanpassen
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Met snellere en slimmere 
uitvoering en investeringen 
de netcapaciteit uitbreiden

IV

III

II

I

Provincie als beleidsbepaler Provincie als procesregisseur Provincie als toezichthouder

Versterk samenhangende 
ruimtelijke sturing op 
prioritering en fasering van 
duurzame opwek én regionale 
netinfrastructuur.

Vastleggen resultaten van 
programmering in provinciaal 
beleid, uiterlijk 2023

Benut vaker PIP / projectbesluit 
voor duurzame opwek en voor 
prioritaireststions en kabels in 
regionale netinfra

4RES’en omvormen. Provincie-
breed ‘Energie-Regie-Overleg’ 
voor integrale programmering, 
met Enexis, Tennet, vier 
RES-regio’s en evt. BOM

Stimuleer de uitvoeringskracht: 
ontwikkel innovatieve 
organisatorische en 
aanbestedingsmodellen t.b.v. 
snelle bouw stations en kabels.

Stimuleer technologische 
en business innovatie i.v.m. 
netschaarste. Bijv. andere ener-
giedragers, systeem integratie 
en flexibiliteit, slimme woningen

Entameer gezamenlijke commu-
nicatie en participatiestrategie 
gericht op uitdragen ‘nieuw 
narratief’, inclusief meer realis-
tisch ‘KT-perspectief’.

Bevorderen transparantie in 
informatie en delen van kennis 
en data; zowel over energie als 
ruimte en economie. Koppel dit 
aan het provinciaal programma.

Expliciteer het ‘publiek 
belang’ als aandeelhouder 
als toetsingskader voor 
beoordeling van nieuw 
strategisch plan Enexis voor 
2022 en verder.

Verstevig bestuurlijke samen-
werking en stuur op (door-)
ontwikkeling van Enexis als 
strategische pro-actieve en 
innovatieve gesprekspartner 
voor provincie, gemeenten en 
ontwikkelaars.

Anticipeer op tekortkomende 
investeringsruimte van Enexis op 
middellange termijn door tijdige 
ontwikkeling van een financiële 
strategie, gericht op de analyse 
en keuze van opties.
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