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1. Inleiding  
 

1.1 Aanleiding 

“Duurzaamheidsdoelstellingen zullen er naar verwachting toe leiden dat het 

aantal elektrische auto’s, warmtepompen en zonnepanelen sterk zal toenemen. 

Deze ontwikkelingen zorgen voor een grotere belasting van het 

elektriciteitsnetwerk. Als gevolg hiervan zullen netbeheerders in toenemende 

mate geconfronteerd worden met de vraag of distributienetten en mogelijk ook 

transmissienetten verzwaard moeten worden” (Timme van Melle, 2016). 

 

Verschillende regionale netbeheerders in Nederland realiseren zich dat de 

energietransitie gevolgen heeft voor het energienet. Traditioneel was het net 

bedoeld voor eenrichtingsverkeer van leverancier naar eindgebruiker. Inmiddels 

wekken steeds meer consumenten en lokale energiecoöperaties zelf energie op 

uit bijvoorbeeld zon en wind. Dit leidt tot de conclusie dat er iets gedaan moet 

worden aan het net (Netbeheernederland, 2018). 

 

1.2 Probleemgebied en probleemstelling 

Het probleemgebied waar in dit rapport naar gekeken zal worden zijn 

congestiegebieden waar de regionale netbeheerder verantwoordelijk voor is. Er 

moet uiteraard wel rekening worden gehouden met het feit dat een 

congestiegebied invloed heeft op het landelijke net. Tegelijkertijd moet er naar 

de invloed van het landelijke net op een congestiegebied worden gekeken. In dit 

rapport zal het woord congestiemanagement gebruikt worden als term om de 

problemen m.b.t. de capaciteit op het net te beschrijven. In de branche wordt op 

aangeven van de werkgroepoverlegtafel energievoorziening (OTE) tegenwoordig 

de term capaciteitsmanagement gebruikt, dus overal waar in het rapport 

congestiemanagement staat kan dit gelezen worden als capaciteitsmanagement. 

 

Regionale netbeheerders in Nederland hebben verschillende soorten concrete 

middelen om hun doelstellingen te behalen op het gebied van fysiek netbeheer 

(Appendix A en B), echter zorgen deze middelen ook voor dilemma’s. Bij het 

inzetten van een flexmarkt om congestie te voorkomen zou er tactisch gedrag 

van actoren kunnen plaatsvinden.  De impact die flexmarkten hebben op de 

betrouwbaarheid van het net zijn op dit moment ook onbekend.  

Bij het verzwaren van het net zijn de risico’s duidelijk, het is wel de vraag of dit in 

alle scenario’s de goedkoopste optie is. Andere middelen die de regionale 

netbeheerder zou kunnen gebruiken zijn afspraken met gebruikers over het 

gebruik van hun elektriciteit of het toepassen van flexibele transporttarieven. 

Echter zouden deze vormen van congestiemanagment kunnen botsen met de 
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marktvrijheden die op dit moment gelden in Nederland. De bevindingen dat 

geen van deze middelen in alle gevallen de effectieve oplossing is, leidt tot de 

volgende probleemstelling voor dit rapport:  

 

“Hoe kunnen regionale netbeheerders congestiemanagement toepassen, zonder dat 

dit te veel kost, het risico voor gaming te groot is en het risico voor het net te groot is?” 

1.3 Onderzoeksdoel 

Het doel van dit rapport is om door middel van verschillende soorten analyses 

een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het probleem van de netbeheerders 

rondom congestiemanagement. Dit wordt gedaan door eerst achter de 

kennislacunes te komen die er zijn rondom dit vraagstuk. En vervolgens met de 

informatie die ontstaat uit de pilots een aanbeveling te doen waarmee 

netbeheerders in Nederland kunnen zorgen voor een zo betrouwbaar mogelijk 

net.  

 

Allereerst zal hiervoor in hoofdstuk 2 een overzicht gegeven worden van de 

huidige middelen die een netbeheerder heeft voor congestiemanagement. Al 

deze middelen zullen geanalyseerd worden door naar het gehele systeem te 

kijken waar het impact op heeft, en de verschillende actoren die hierdoor 

worden beïnvloed mee te nemen. Dit hoofdstuk is ook voorgelegd aan de 

meeste relevante actoren (Appendix E,F) die hierdoor worden beïnvloed. Daarna 

worden  er in hoofdstuk 3 verschillende pilots geanalyseerd waar gebruik is 

gemaakt van congestiemanagement. In hoofdstuk 4 zal er een conclusie van dit 

onderzoek worden gegeven. 
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2. Probleemanalyse 
Voor de regionale netbeheerders in Nederland is het een grote uitdaging om het 

net voor te bereiden op de energietransitie en tegelijkertijd de kosten zo laag 

mogelijk te houden. Deze voorbereiding moet worden uitgevoerd in een 

speelveld van verschillende actoren met verschillende belangen. In dit hoofdstuk 

wordt geanalyseerd wat het effect is van investeringen in het net, het effect van 

een flexmarkt en het toepassen van flexibele transporttarieven. 

 

2.1 Net investeringen 

De klassieke manier om congestie in een gebied op te lossen is de verzwaring 

van het net. Dit heeft voordelen, maar ook nadelen. Een energienet gaat voor 

tientallen jaren in de grond. Het niet verzwaren van het net kan ertoe leiden dat 

het net een beperkende factor van de verduurzaming wordt, omdat het 

elektriciteitsnet de groei in elektriciteitsvraag of -levering niet aan kan. Maar 

ongebreideld investeren in netten om alle denkbare ontwikkelingen mogelijk te 

maken is uit kostenoverwegingen eveneens maatschappelijk ongewenst 

(Netbeheernederland, 2018). Hierbij komt ook kijken dat er scenario’s te 

bedenken zijn in gebieden waar er op sommige momenten capaciteit 

overschrijdende situatie zijn voor enkele momenten in het jaar, hiervoor zijn 

andere oplossingsalternatieven te bedenken die goedkoper zijn dan 

netverzwaring. Een ander nadeel aan netverzwaring is dat het vaak een lange tijd 

duurt voordat het net daadwerkelijk is verzwaard. Dit kan problemen opleveren 

als er snel een oplossing voor congestie nodig is. 

 

2.2 Flexmarkten  

Als het gaat om congestiemanagement wordt vaak vraagrespons (of “demand 

side management”) genoemd als oplossing hiervan. Hiermee wordt bedoeld dat 

de vraagkant reageert op het aanbod van energie. Dit wordt gedaan door middel 

van informatie die wordt uitgewisseld door bijvoorbeeld slimme meters en 

software. Door deze informatiewisseling kan vraag en aanbod op elkaar worden 

afgestemd (Timme van Melle, 2016). De groei van verschillende soorten 

decentrale energieopwekkingsystemen en ontwikkelingen op het gebied van 

technologie ondersteunt de gedachtegang van deze vorm van 

congestiemanagement. Hierbij zou er gedacht kunnen worden aan 

zonnepanelen, warmtekrachtkoppelingen en elektrische auto’s. Tegelijkertijd kan 

deze groei zorgen voor veel druk op het net. Jos Sijm, P.G. (2017) concludeert in 

onderzoek dat de vraag naar flexibiliteit zal verdubbelen tussen nu en 2030. In 

de jaren hierna – tussen 2030 en 2050 – zal de vraag zelfs verdrievoudigen.  

 

Congestie moet vaak worden opgelost door het net te verzwaren, de reden 

hiervoor is dat autonome groei van het elektriciteitsverbruik of –productie in een 

congestiegebied er vaak voor zorgt dat zowel de piekduur als de piekhoogte van 
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het elektriciteitsgebruik toeneemt. Als de combinatie van piekduur en 

piekhoogte niet meer te compenseren zijn in de periodes dat het net wel 

voldoende capaciteit heeft, treedt het zogenaamde reboundeffect op. Ofwel 

door congestiemanagement ontstaat later in de tijd weer congestie. Structurele 

congestie zal er ook voor zorgen dat de kans op gaming op flexmarkten 

aanzienlijk toeneemt. Door deze redenen zijn flexmarkten vaak een tijdelijke 

oplossing. 

 

Als een regionale netbeheerder kiest voor het toepassen van een flexmarkt om 

congestie te voorkomen in een gebied, zal dit periodiek geëvalueerd moet 

worden zodat het altijd maatschappelijk gezien de optimale oplossing blijft. De 

regionale netbeheerder zou ervoor kunnen kiezen om dit eens in de twee jaar te 

doen, terwijl ze het Kwaliteits-en Capaciteitsdocument (KCD) van een gebied 

maken voor de ACM. Hierbij moet de regionale netbeheerder ervoor zorgen dat 

er een goed overzicht is van de ontwikkeling in een gebied. De regionale 

netbeheerder zou hierbij een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) 

kunnen maken om de optie tussen het verzwaren van het net te vergelijken met 

een mogelijke flexmarkt. Hierdoor kan de regionale netbeheerder actief de 

keuze maken of het net verzwaard moet worden, of dat er een flexmarkt moet 

worden toegepast. In de praktijk zal dit tijd kosten voor de regionale 

netbeheerders om hier ervaring mee op te doen, zeker in het begin zal dit lastig 

te realiseren zijn. Dit komt omdat de ontwikkelingen van het elektriciteitsgebruik 

in een congestiegebied lastig te voorspellen zijn, en tegelijkertijd de 

prijsontwikkelingen op de verschillende energiemarkten lastig te voorspellen 

zijn.  

 

Flexmarkten kunnen in een situatie waarbij er congestie optreedt in het net ook 

gebruikt worden om de tijd tot aan de realisatie van de netverzwaring te 

overbruggen. 

 

Als een flexmarkt een daadwerkelijk alternatief is voor netverzwaring moet het 

voldoen aan dezelfde marktvrijheden die gelden bij netverzwaring. Deze zijn: 

 Vrijheid van aansluitcapaciteit 

 Vrijheid van transactie 

 Vrijheid van dispatch (ook wel het “koperen plaat”-principe genoemd) 

 

De reden dat er in dit rapport van deze marktvrijheden wordt uitgegaan, is 

omdat dit vastgelegd is in de huidige wetgeving in Nederland. Hiernaast is deze 

stelling ondersteund in verschillende gesprekken met relevante actoren van 

organisaties zoals Regionale Netbeheerders, Tennet, USEF en het Ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat.  
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In een flexmarkt zullen er momenten zijn waarbij er flex wordt afgeroepen door 

de regionale netbeheerder om congestie te voorkomen. Als er op deze 

momenten ook een gunstige prijs is op andere markten zoals de intraday of de 

onbalans markt kan dit betekenen dat prosumenten gebruik zouden kunnen 

maken van deze prijs om elektriciteit te leveren of af te nemen. Een prosument 

wordt in dit rapport gezien als iedereen die elektriciteit consumeert, en of 

produceert. Dit zou op zijn beurt weer een grote invloed kunnen hebben op 

congestie in dat gebied. Een mogelijke manier om dit probleem op te lossen is 

om tijdens de momenten waar er congestie wordt afgeroepen op het net, geen 

handel op de intraday en onbalans toe te staan in dat gebied die congestie 

verhogend kunnen werken. Echter zorgt dit ervoor dat de vrijheid van transactie 

niet meer gewaarborgd is, de regionale netbeheerder kan dit probleem dus 

alleen tegen gaan door samen te werken met Tennet of meer flex te vergaren 

van de aggregator.  

 

Het concept van congestiemanagement door vraagrespons is in verschillende 

varianten concreet uitgewerkt. In de volgende paragrafen worden deze varianten 

uitgelegd.  

 

 

2.3 USEF-Marktmodel 

In het USEF-marktmodel wordt er niks veranderd aan het huidige 

leveringsproces van energie. Op deze manier sluit dit goed aan bij de huidige 

geliberaliseerde energiemarkt (USEF: The Framework Explained, 2015). In het 

USEF-model wordt er een nieuwe actor in de energiemarkt geïntroduceerd 

namelijk de aggregator. Deze aggregator speelt een centrale rol in het USEF-

Model. Deze aggregator koopt flexibiliteit in van verschillende soorten 

marktpartijen. De flexibiliteit vertaalt zich naar kW voor de beschikbare capaciteit 

van de aggregator en kWh voor het aantal uur dat een aggregator beschikbaar is. 

Marktpartijen kunnen grootgebruikers van elektriciteit zijn, maar ook 

huishoudens. De rol van de aggregator zou gevuld kunnen worden door een 

nieuwe partij, tegelijkertijd is er een nauwe samenwerking nodig met een 

energieleverancier en een programmaverantwoordelijke partij om in de 

Nederlandse energiemarkt een aggregator te zijn. Om deze reden zou de rol van 

een aggregator ook gevuld kunnen worden door een leverancier. 

 

De geaccumuleerde flexibiliteit van de aggregator kan worden doorverkocht aan 

regionale netbeheerders (DSO’s) om op deze manier congestie te voorkomen op 

het distributienet. Ook kan deze flexibiliteit ingezet worden om congestie te 

voorkomen op het hoogspanningsnet voor Tennet (TSO). Ook zouden 

programmaverantwoordelijke (BRP) flexibiliteit kunnen inkopen om op deze 

manier hun portfolio te optimaliseren. Door flexibiliteit op deze nieuwe manier 
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te verdelen over een verschillende groep partijen kan dit voordeel opleveren 

voor het gehele systeem.            

 

In het USEF-model worden richtlijnen gegeven op de manier hoe communicatie 

geregeld kan worden in de praktijk tussen verschillende partijen. Een voorbeeld 

hiervan zou kunnen zijn dat een aggregator de betrokken marktpartijen in een 

congestiegebied ten alle tijden informeert over zijn gedrag met betrekking tot de 

assets die relevant zijn voor de DSO en TSO. Als een aggregator dus zijn flexibele 

vermogen op een moment heeft verkocht aan de BRP moet hij dit doorgeven 

aan de DSO, deze kan hierdoor ook de impliciete flex zien die ontstaat door deze 

handel. Door de informatiestromen goed in te richten, kan de 

congestiemanagment op een optimale manier plaatsvinden. USEF geeft 

hiernaast aan dat dit enkel richtlijnen zijn, de optimale manier om de 

communicatie in te richten zal ondervonden moeten worden in de praktijk. 

Ook focust USEF zich op de gevolgen van lange termijn flexibele contracten, dit 

zal worden toegelicht in paragraaf 2.3.4. Hiernaast focust USEF zich op de 

noodzaak om te meten/te valideren of aggregators hun beloofde flex hebben 

geleverd. De controle hierop zal er ook voor zorgen dat het systeem stabieler is, 

en de aggregators die onbetrouwbaar zijn, kunnen hierdoor niet meedoen aan 

een flexmarkt.  

2.3.1 Operationele regimes 

Het USEF-model onderscheidt zich naast het introduceren van een nieuwe rol 

voor de aggregator ook door een nieuw operationeel regime. In het oranje 

regime is er sprake van het systematisch uitschakelen van verschillende soorten 

assets in het net, totdat de marktwerking ervoor kan zorgen dat er geen 

congestie is. 

De vraag in het oranje regime  is uiteraard wel welke assets losgekoppeld zullen 

worden en waarom. Hierover zouden van tevoren duidelijke afspraken moeten 

worden gemaakt. Alhoewel het oranje regime geen wenselijke situatie is en 

daarom ook nooit het doel zou moeten zijn van een netbeheerder, is dit wel een 

instrument waardoor in het geval dat de het congestie niet verholpen kan 

worden via de markt, er geen stroomuitval hoeft te zijn. Als er een situatie is van 

het oranje regime zal de markt hier niet over worden ingelicht, om gaming door 

aggregators te voorkomen. Deze twee extra opties in het regime bieden een 

grotere zekerheid van levering en veiligheid in het elektriciteitsnet, wat wenselijk 

is voor alle partijen op het net.  

 

2.3.2 Centrale rol voor de aggregator  

Zoals beschreven in paragraaf 2.3 is er in het USEF-model een centrale rol 

weggelegd voor de aggregator. De reden hiervoor is dat prosumers volgens het 

gedachte goed van het USEF-model het potentieel hebben om de nieuwe soort 

flexibiliteit die er nodig is aan te bieden. De mogelijke flexibiliteit per individu kan 
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klein zijn, maar geaggregeerd hebben deze prosumers genoeg volume om 

congestie op te lossen. Dit is een van de redenen waarom er gekozen wordt voor 

een aggregator in het USEF-model. Door gebruik te maken van aggregatie is de 

kans kleiner dat de aggregator geen flex kan aanbieden op de momenten dat het 

beloofd is. Normaal gesproken is de energiemarkt te complex en te groot voor 

een reguliere prosumer om zich hierbij aan te sluiten, maar als er gebruik 

gemaakt wordt van een aggregator is dit geen probleem. Hierbij moet wel 

worden vermeld dat prosumers met kennis over de energiemarkt of 

grootgebruikers, zelf in staat zijn om zich aan te sluiten bij de energiemarkt.  Een 

ander voordeel van een aggregator is dat het risico van het meedoen aan de 

energiemarkt ook van de prosumer wordt weggenomen en bij de aggregator 

komt te liggen. (USEF: The Framework Explained, 2015). 

 

2.3.3 Gaming in een flexmarkt 

Deze centrale rol geeft de aggregator een unieke plek in het speelveld van 

actoren (Appendix G,H,I,J). Deze unieke rol wordt veroorzaakt doordat de 

aggregator veel macht heeft, maar niet dezelfde belangen hoeft te behartigen als 

de netbeheerder. Dit kan betekenen dat aggregators mogelijk tactisch gedrag 

kunnen vertonen om hun eigen belang te behartigen ten koste van de 

netbeheerders, oftewel gamen.  

 

De regionale netbeheerder kan ervoor kiezen om de prijzen, biedingen of 

daadwerkelijke afgesloten deals van de “DSO-congestiemarkt’’ bekend te maken 

aan de markt. Dit moet uiteraard wel gedaan worden op een manier waarbij de 

privacy en de bedrijfsgegevens van de aggregators gerespecteerd worden. Dit 

kan ervoor zorgen dat aggregators en andere partijen, die mogelijk actief zijn op 

de markt, inzicht krijgen over de huidige marktprijzen en hierdoor altijd onder de 

huidige marktprijs kunnen inbieden, waardoor de prijs zakt voor de regionale 

netbeheerder (USEF: The Framework Explained, 2015). Tegelijkertijd kan een 

open prijs ervoor zorgen dat er marktmanipulatie plaatsvindt. Als een grote 

aggregator in een gebied met weinig aggregators de prijscurve weet en de bid-

curve, zou er marktmanipulatie kunnen plaatsvinden.  

 

Een andere reden waardoor gaming kan ontstaan in een congestiegebied is het 

huidige systeem rond de t-prognose. De t-prognose geeft een verwachting van 

het benodigde transport voor de levering of productie van elektriciteit. Aan de 

hand van deze t-prognoses kunnen regionale netbeheerders bepalen of er 

congestie op het net ontstaat. Er staat echter geen boete op een t-prognose die 

niet wordt uitgevoerd, hierdoor kan de regionale netbeheerder zijn overzicht van 

knelpunten waar congestie ontstaat baseren op verkeerde informatie. Een 

aggregator die wil gamen zou hierdoor een t-prognose kunnen opgeven waar er 

meer elektriciteit wordt getransporteerd dan hij verwacht te transporteren.  
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Er is geen boete op het afwijken van de t-prognose omdat een dergelijke boete 

‘the freedom of dispatch’ aantast, en dit is ook niet gewenst. Door deze situatie 

wordt de kans op gaming in een congestiegebied verhoogd. Ditzelfde geldt voor 

de d-prognose die aggregators dienen in te leveren conform het USEF-

gedachtegoed.  

Een mogelijke manier die een betere voorspelling van knelpunten in het net kan 

opleveren, is door te kijken naar de eigen metingen die de regionale 

netbeheerder doet te kijken tussen trafopunten.  

 

De principes van het USEF-model geven enkele argumenten om gaming door 

aggregators te ontmoedigen. Ten eerste kan gaming leiden tot reputatieschade, 

hierdoor is het risico dat aggregators worden buitengesloten voor volgende 

mogelijke biedingen groot. Ten tweede kan gaming ervoor zorgen dat er geen 

ruimte meer is voor een flexmarkt en dat de regionale netbeheerder andere 

oplossingen moet zoeken voor hun capaciteitsprobleem. Ten derde heeft de 

regionale netbeheerder inzicht in de flexibiliteitsmarkt door de verzamelde 

biedingen van alle aggregators. Dit inzicht geeft de regionale netbeheerder de 

kans om afwijkend gedrag van aggregators die gaming toepassen te kunnen 

signaleren.  Tot slot zullen er mogelijk andere regulerende maatregelen ingesteld 

kunnen worden om gaming tegen te gaan, hierbij kan er gedacht worden aan 

een licentie om een aggregator te worden (USEF: The Framework Explained, 

2015). Hiernaast zouden er wettelijke instrumenten bedacht kunnen worden om 

gaming tegen te gaan. 

 

Een andere manier om gaming in een markt met aggregators tegen te gaan is 

door de vergoeding voor het participeren in flexmarkt op dezelfde manier als 

noodvermogen in te regelen. De vergoeding voor het participeren als aggregator 

zijnde aan flexmarkt bestaat voor een deel uit een vaste vergoeding, en voor een 

deel uit een variabele vergoeding. Op het moment dat de 

beschikbaarheidsvergoeding veel meer oplevert dan de variabele vergoeding 

voor flex, is het voor een aggregator minder aantrekkelijk om te gamen in een 

congestiegebied. Deze gaming zorgt er namelijk in veel gevallen alleen voor dat 

zijn variabele vergoeding omhoog gaat, en als de variabele vergoeding maar een 

klein deel is van de vaste vergoeding is, dan dit niet interessant.   

 

Ondanks deze argumenten blijven de verschillende alternatieven die een 

regionale netbeheerder heeft beperkt. Ook is de aard van een investering door 

de regionale netbeheerder een lange termijn investering. De regionale 

netbeheerder moet zichzelf daarom voorzien van een vorm van zekerheid. Deze 

zekerheid kan behaald worden door op lange termijn flexibiliteit in te kopen van 

een aggregator. De rol van de aggregator zal moeten verschillen per 

congestiegebied. In het rapport dat USEF heeft uitgebracht “Workstream on 
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aggregator implementation models” wordt er ingegaan op de verschillende 

rollen van aggregators. 

 

2.3.3 Gaming in een gebied met veel aggregators 

In een congestiegebied met veel aanbod van flexibele energie door veel 

aggregators zou dit tactische gedrag voor een deel tegengegaan kunnen worden 

door de marktwerking die zou ontstaan in dit gebied (Appendix C). Een 

aggregator in een congestiegebied kan op de congestiepunten alleen maar geld 

verdienen door mogelijke flex te verkopen aan een regionale netbeheerder. Als 

er voor de regionale netbeheerder een andere aggregator is om zaken mee te 

doen voor zijn flexbehoefte, moet een aggregator wel zijn prijzen verlagen. Een 

manier hoe de aggregator dit zou kunnen tegen gaan is door met andere 

aggregators in een congestiegebied een minimumtarief voor flex af te spreken. 

Dit zou echter kartelvorming zijn en door de ACM bestreden kunnen worden. 

 

2.3.4 Gaming in een gebied met weinig aggregators 

Tactisch gedrag door een aggregator zou een grotere rol kunnen spelen in een 

gebied met weinig aggregators die flexibele energie aanbieden. Zij zouden in dit 

gebied veel meer macht krijgen, omdat er geen marktwerking is die dit tactische 

gedrag tegen zou kunnen gaan. Om congestiemanagment mogelijk te maken in 

een gebied met weinig aggregators zal de marktwerking vooral plaats moeten 

vinden door contracten en afspraken die van tevoren plaatsvinden. Hierdoor 

wordt de kans op gaming geminimaliseerd.  

 

2.4 Flexmarkt via een bestaande intraday-markt zoals ETPA 

De handel die plaatsvindt in een congestiegebied, kan plaatsvinden op een 

bestaande intraday-markt zoals het handelsplatform van ETPA. 

 

Op dit ETPA-platform zal er door de regionale netbeheerder een congestiegebied 

worden afgekondigd. aggregators kunnen aan de hand van deze oproep 

specifiek biedingen doen op een congestiegebied. Doordat er biedingen ingelegd 

worden waarbij een locatiekenmerk (bij ETPA is dit EAN-code) hoort kan er 

nagegaan worden waar deze biedingen vandaan komen. Het ETPA-platform  

combineert met dit kenmerk biedingen binnen en buiten een congestiegebied 

tot spreadbiedingen. De regionale netbeheerder kan dan vervolgens uit deze 

spreadbiedingen de goedkoopste kiezen en congestie op het net tegengaan. De 

spreadbieding is een combinatie van een bieding in een richting in een 

congestiegebied met een bieding buiten het congestiegebied in de andere 

richting. Afroep van zo’n spreadbieding veroorzaakt geen onbalans in het 

landelijke net en tegelijkertijd zorgt dit voor opheffen van de congestie in het net 

in het congestiegebied. De regionale netbeheerder betaalt hierdoor ook alleen 

het prijsverschil van de spread (Appendix C). 
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Als voordeel wordt vaak genoemd dat een netbeheerder op het ETPA-platform 

betere marktliquiditeit heeft, omdat hij bij alle intraday-biedingen kan. Echter op 

het ETPA-platform is het niet mogelijk om één orderbook te maken, waarbij alle 

‘reguliere’ intraday-deals en de ‘capaciteitsmanagement’ intraday-deals samen 

komen. De reden hiervoor is dat dit twee verschillende producten zijn, waarbij 

het dus uitmaakt of een product wordt geleverd aan de DSO of aan bijvoorbeeld 

een BRP.  

Ten eerste is het de vraag of alleen een locatiekenmerk ervoor zorgt dat iets te 

kwalificeren valt als nuttige flex voor de DSO. Hierbij zou er gedacht kunnen 

worden aan extra eisen voor de flex zoals de notificatietijd, bepaalde 

meetingsvereisten, opstarttijd en real-time activering.  

Ten tweede zal de DSO eisen stellen aan de flex die geleverd wordt door een 

aggregator. Deze eisen zullen inhouden dat een aggregator nadat hij zijn flex 

heeft geleverd aan de DSO, vervolgens in ditzelfde kwartier geen acties mag 

ondernemen in dit gebied die congestie verhogend zijn. De opportunity costs die 

hierdoor ontstaan zullen doorberekend worden in de variabele prijs die 

gevraagd wordt voor flex. Hierdoor zal een andere prijs ontstaan voor energie 

die geleverd wordt voor de intraday-markt, en de energie die geleverd wordt 

voor gebruik door de DSO. Een andere reden dat de prijs hoger zal zijn voor de 

DSO, is dat de aggregator de risico’s van non-delivery (en bijbehorende 

consequenties) mee zal prijzen in zijn bid. Bij non-delivery zal een aggregator de 

prijs moeten betalen van de ‘DSO-boete’, logischerwijs moet deze prijs hoger zijn 

dan de onbalansprijs. Een boete die hoger is dan de onbalanskosten zorgt 

ervoor dat er geen financiële prikkel is voor aggregators om te arbitreren. 

Hierdoor ontstaan er naast opportunity ook contingency costs.  

 

Als al deze kosten worden verwerkt in de vaste kosten van een aggregator, is het 

voor de DSO niet aantrekkelijk om zijn flex te halen bij een reguliere marktpartij 

die inbiedt op een intraday-markt. Want deze partij heeft namelijk nog wel de 

variabele kosten van zijn flex verwerkt in de variabele prijs en zal hij zijn flex altijd 

halen bij de gecontracteerde aggregator. Hierdoor zullen de flexbiedingen die 

gedaan worden in een congestiegebied niet matchen met de ‘reguliere’ intraday-

deals. Als een aggregator niet exact kan sturen hoeveel energie hij kan activeren, 

zal hij de DSO minder aanbieden, om het risico voor under-delivery te mitigeren. 

Uiteraard is het wel mogelijk om als aanbieder met één bieding op meerdere 

markten tegelijkertijd in te bieden. Als een bieding wordt afgeroepen op een 

markt, zal deze verwijderd worden op een andere markt.  

 

Een consequentie van het doen van de congestiemanagement deals via het 

ETPA-platform is dat een DSO alleen kijkt naar de deals die voorbijkomen op het 

ETPA-platform. Hierdoor mist de DSO de deals in andere intraday-
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handelsplatforms zoals de EPEX. Als er op deze markt betere prijzen voorbij 

komen is het efficiënter voor het systeem om op deze marktdeals te selecteren. 

 

Daarom is het belangrijk dat de DSO’s ervoor kiezen om één centraal platform te 

kiezen waarbij alle flexmarkt deals op komen te staan. Dit zorgt ervoor dat er de 

meeste marktwerking ontstaat, waardoor de prijs omlaag wordt gedrukt. Dit 

houdt echter niet in dat de DSO’s toegang hebben tot alle intraday-biedingen van 

assets in een congestiegebied. Dit komt omdat biedingen op intraday-niveau 

portfolio-based zijn, hierdoor is het niet zichtbaar vanuit welke asset/locatie deze 

energie geleverd wordt. Eén centraal platform zou er wel voor zorgen dat alle 

biedingen van aggregators in/buiten een congestiegebied op een orderbook 

terecht komen, de verhoging van de liquiditeit hierdoor zorgt ervoor dat de prijs 

voor flexibiliteit verlaagd wordt.  

 

Tegelijkertijd zorgt dit ervoor dat marktpartijen weten via welk platform de 

intraday-handel plaats zal vinden. Het gevolg hiervan is dat marktpartijen 

zekerheid hebben, en bereid zullen zijn om te investeren in een ICT-omgeving. 

Tevens maakt dit het proces makkelijker, doordat er geen aparte ICT-omgeving 

hoeft te worden ingericht voor verschillende congestiegebieden. 

 

In een situatie waarbij er wordt geopereerd op één centraal platform zou de 

regionale netbeheerder ook gebruik kunnen maken van meer partijen om de 

tegentransactie te realiseren. Een voorbeeld hiervan kan dus zijn dat een 

aggregator moet opregelen in een congestiegebied. De regionale netbeheerder 

kan dus vervolgens voor de afregelactie kijken naar alle biedingen in het ETPA-

platform buiten het congestiegebied, de kans op gaming in de tegentransactie 

neemt hierdoor dus ook af. 

 

Tevens kan er in het ETPA-platform samenwerking plaatsvinden tussen Tennet 

en een regionale netbeheerders. Regionale netbeheerders kunnen gebruik 

maken van de situatie op het landelijke net om regionale congestie te 

voorkomen. Als er in het regionale net een situatie is waarbij er moet worden 

opgeregeld, terwijl er in hetzelfde congestiegebied ook moet worden opgeregeld 

in het landelijk net, zouden de regionale netbeheerder en Tennet elkaar kunnen 

ondersteunen.  

 

Als Tennet en de DSO samenwerken, zorgt dit er echter wel voor dat er een 

wisselwerking ontstaat tussen Tennet en de regionale netbeheerders. De 

gevolgen van deze wisselwerking is dat er een uniform prijzensysteem moet 

ontstaan voor de regionale netbeheerder en Tennet. Als hier niet voor wordt 

gekozen, dan zou er een grote mate van concurrentie kunnen ontstaan tussen 

de DSO en de TSO. Deze concurrentie zou ervoor kunnen zorgen dat een van de 
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partijen geen congestiebiedingen ontvangt op locaties, omdat de andere partij 

een ander prijzen systeem heeft. Een voorbeeld hiervan zou kunnen zijn dat de 

DSO werkt met alleen variabele vergoedingen, en Tennet met variabele- en vaste 

vergoedingen. Tennet zou hierdoor een lagere prijs vragen voor hun variabele 

vergoeding, omdat zij al een deel hebben uitbetaald in de vaste vergoeding. 

Hierdoor lijkt het voor losse partijen alsof de DSO betere prijzen heeft, omdat zij 

een hogere variabele vergoeding hebben voor flex. Dit zou ertoe kunnen leiden 

dat Tennet minder biedingen krijgt om congestie op te lossen in bepaalde 

gebieden waar de DSO ook actief is.  

 

2.5 Vergelijking tussen ETPA-platform en USEF-model 

Zoals beschreven in paragraaf 2.3 ligt de focus van USEF op het creëren van een 

marktcoördinatiemechanisme voor vraag kant flexibiliteit, informatie-uitwisseling 

tussen de programmaverantwoordelijke-partij, leverancier, aggregator, regionale 

netbeheerder en Tennet, congestiemanagmentproducten en het 

meten/valideren van fysieke levering. Het ETPA-platform kan gebruikt worden als 

platform om flex transacties plaats te laten vinden.  Vanuit dit oogpunt is het 

ETPA-platform een tool dat gebruikt kan worden om de trades die noodzakelijk 

zijn in een flexmarkt te faciliteren. Om deze reden hoeven er geen conflicten op 

te treden tussen de principes van USEF en ETPA, en kunnen deze elkaar 

aanvullen.  

 

2.6 Flexibele transport tarieven  

Bij flexibele transporttarieven heeft de regionale netbeheerder de mogelijkheid 

om rechtstreekse prijssignalen te geven waar de prosument op kan reageren. 

Door deze prijssignalen kan de regionale netbeheerder ervoor zorgen dat 

prosumenten geen of minder energie gebruiken op de momenten waarbij er 

congestie dreigt te ontstaan op het net, en tegelijkertijd lagere prijzen te 

hanteren wanneer er voldoende capaciteit op het net is. Hierdoor kunnen 

prosumenten besparen op hun energiekosten, door hun gedrag te veranderen. 

Dit zou kunnen gebeuren door persoonlijke keuzes of door automatische 

instellingen. Dit type vraagkant flexibiliteit wordt vaak “price-based” demand-side 

flexbility genoemd (Explicit and Implicit Demand-Side Flexibility, 2016) 

 

Flexibele transporttarieven vereisen adequate communicatietechnieken, 

meettechnieken en mogelijke feedbackmechanismen voor elke prosument. Aan 

de netbeheerderskant is het belangrijk dat er bijgewerkte afhandelings- en 

factureringsstructuren zijn. Het vereist ook een nauwkeurige begeleiding, 

bijvoorbeeld via vergelijkingswebsites, zodat klanten niet worden gestraft door 

een dynamisch prijsstellingsprogramma dat niet past bij hun consumptiepatroon 

en passende maatregelen voor consumentenbescherming voor kwetsbare 

consumenten (Clarification of the standard processes required between BRPs 



 16  

and independent aggregators, 2015). Mogelijk zou een aggregator de implicit 

demand side flexibility kunnen uitvoeren voor verschillende huishoudens zodat 

zij zich hier niet actief mee bezig hoeven te houden. Een andere belangrijke 

eigenschap van deze vorm van congestiemanagement zou moeten zijn dat dit 

ten alle tijden vrijwillig is voor prosumenten om hieraan mee te doen. Als dit niet 

het geval is kunnen prosumenten geconfronteerd worden met prijzen waar zij 

geen rekening mee hebben gehouden, en komen de marktvrijheden die 

genoemd worden in paragraaf 2.1, in het geding.  

 

2.6.1 Flexibele transporttarieven naast andere flexmarkten 

Bij flexibele transporttarieven heeft de regionale netbeheerder dus de 

mogelijkheid om zelf rechtstreeks prijssignalen te geven waar de consument op 

kan reageren. Bij flexmarkten is dit niet het geval. De regionale netbeheerder 

moet bij flexmarkten reageren op de prijs die ontstaat op de flexmarkt. 

 

Het is belangrijk om te realiseren dat in een toekomstige vraagrespons markt de 

ene demand side flex de andere niet vervangt. Prosumers kunnen via een 

aggregator deelnemen aan een flexmarkt en kunnen tegelijkertijd ook 

deelnemen aan een programma met dynamische transporttarieven. De twee 

verschillende vormen van flex dienen verschillende doelen binnen de markt. De 

vereisten en voordelen van elk zijn verschillend en bouwen op elkaar op. Ze 

worden ook anders gewaardeerd. Hoewel consumenten doorgaans een lagere 

factuur ontvangen door deel te nemen aan een dynamisch 

prijsbepalingsprogramma, ontvangen zij een rechtstreekse betaling voor 

deelname aan een programma voor expliciete vraagrespons  (Clarification of the 

standard processes required between BRPs and independent aggregators, 2015). 

 

Als argument waarom flexibele transporttarieven voordeliger zijn dan 

flexmarkten wordt vaak genoemd dat er geen gaming mogelijk is, en hierdoor 

een systeem met flexibele transporttarieven efficiënter is dan een systeem met 

gaming. Het probleem van flexibele transporttarieven is echter dat prosumenten 

die hieraan mee doen, geconfronteerd worden met prijssignalen die de 

regionale netbeheerder ieder moment zelf kan bepalen, het gevolg hiervan is dat 

prosumenten hun gedrag of hun bedrijfsproces hierdoor flink zullen moeten 

aanpassen. De gevolgen die ontstaan doordat een prosument zijn bedrijfsproces 

of gedrag moet aanpassen kunnen theoretisch gezien vanuit het oogpunt van de 

maatschappij zorgen voor meer kosten dan gaming in een markt waarbij er geld 

wordt betaald door de regionale netbeheerder voor flexibel gedrag. De gevolgen 

van het aanpassen van dit gedrag door prijssignalen van de regionale 

netbeheerder kunnen niet worden ingeschat, daarom kan de vraag of dit een 

efficiëntere oplossing is niet worden beantwoord. 
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Een nadeel aan flexibele transporttarieven is dat er geen vorm van zekerheid 

gegeven kan worden. Tijdens congestiemomenten zal de prijs van de 

transporttarieven worden verhoogd in de hoop dat gebruikers van het net 

hierop reageren, maar zekerheid kan hier niet voor worden gegeven. Hier 

tegenover staat dat er in het systeem met flexmarkten er wel voor een deel 

gegarandeerd kan worden dat er gereageerd wordt op flex-aanvragen door 

lange termijn flexibele contracten. 

 

Daarnaast is een ander nadeel dat ontstaat bij flexibele transporttarieven dat de 

regionale netbeheerder naast zijn natuurlijke monopolie nog meer macht 

vergaart. Hierdoor bestaat de kans op overwinsten door de regionale 

netbeheerder, ook is het belangrijk dat de consument goed beschermd moet 

worden tegen deze macht van de regionale netbeheerder. 

 

Tevens is een nadeel aan flexibele transporttarieven voor kleinverbruikers dat 

door het verschil in tarief dat ontstaat de leverancier wordt opgezadeld met zeer 

hoge administratieve lasten. De kosten van deze hogere administratieve lasten 

worden doorgerekend aan de prosument, hierdoor is er een kans dat het 

voordeel wat behaald wordt door de besparing aan elektriciteitskosten teniet 

wordt gedaan. 

 

Ten slotte zullen flexibele transporttarieven die niet een dag van tevoren worden 

afgeroepen moeten minimaal hoger moeten zijn dan de onbalansprijzen om 

ervoor te zorgen dat een grootgebruiker zijn gedrag verandert, anders levert het 

hem dit niks op. In de praktijk zal dit betekenen dat de regionale netbeheerder 

extreem hoge transporttarieven moet hanteren. Het is de vraag of het gewenst is 

dat regionale netbeheerders hierdoor zulke hoge transporttarieven opleggen, 

ook zal dit ervoor zorgen dat het niet aantrekkelijk is voor een marktpartij om 

mee te doen aan deze flexibele transporttarieven. 
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3. Analyse van pilots waar gebruikt wordt gemaakt van 

flex 

Er heerst onduidelijkheid over de beste manier om congestie in het net aan te 

pakken. Dit komt omdat verschillende oplossingen voor congestiemanagement 

nieuw zijn in Nederland. Zowel de regionale netbeheerders als verschillende 

marktpartijen hebben weinig ervaring met congestiemanagement door middel 

van een flexmarkt.  

 

In deze flexmarkten zijn onder andere de gevolgen van de centrale rol van de 

aggregator, de kosten van een flexmarkt en risico voor het net onbekend. Deze 

vraagstukken zijn tot nu toe alleen theoretisch geanalyseerd. 

 

Aangezien congestie op het net nu nog niet op grote schaal aanwezig is hebben 

netbeheerders de mogelijkheid om te onderzoeken wat de best mogelijke 

manieren zijn om dit probleem in de toekomst aan te pakken. Daarom zijn er op 

dit moment in Nederland verschillende pilots opgezet door verschillende 

netbeheerders, om ervaring en kennis op te doen met verschillende vormen van 

congestiemanagement. De pilots kunnen gebruikt worden om de verschillende 

verwachtingen over flexmarkten te toetsen. 

 

3.1 Energiekoplopers 

In het project energiekoplopers is voor het eerst een USEF Flexibiliteitsmarkt in 

Nederland getest. Hiervoor zijn bij 203 huishoudens verschillende soorten van 

slimme apparaten geïnstalleerd, deze slimme apparaten zijn vervolgens 

aangestuurd door een slim ICT-systeem. Dit project heeft een jaar geduurd, 

tijdens de duur van het project is er veel data verzameld om antwoord te geven 

op vragen in verschillende onderzoeksgebieden. Omdat dit een pilot is is deze 

data is uiteraard niet helemaal te vergelijken met echte congestiegebieden. Een 

van de grootste verschillen met de pilot en echte congestiegebieden is dat er 

bijvoorbeeld maar één aggregator was in deze pilot, hierdoor is er in dit gebied 

geen goede marktwerking aanwezig  (Flexibility from residential power 

consumption: a new market filled with opportunities, 2016). 

 

De resultaten van deze pilot die relevant zijn voor dit rapport zullen beantwoord 

worden in de volgende paragrafen. 

 

 

 

 



 19  

3.1.1 DSO: in hoeverre is flexibiliteit via een flexibiliteitsmarkt een alternatief 

voor netverzwaring? 

Een van de belangrijkste eisen voor de regionale netbeheerder om de 

flexibiliteitsmarkt als alternatief te zien voor netverzwaring, is dat de 

betrouwbaarheid van het net gewaarborgd moet blijven. In de pilot is dit 

gemeten door de piekgrootte t.o.v. de capaciteit van het net te meten tegenover 

de piekduur in kwartieren, dit levert figuur 1 op de volgende pagina op. In dit 

figuur zijn de witte driehoeken stroompieken zonder flexibiliteit inzet, en de 

zwarte rondjes stroompieken met flexibele inzet. Het rode gebied staat voor 

ernstige congestie op het net, en het grijze gebied staat voor milde congestie. 

 

 
Figuur 1 : In de pilot gemeten is door de piekgrootte t.o.v. capaciteit van het net te meten tegenover de piekduur in 

kwartieren, dit levert figuur 1 op de pagina hieronder op (bron: EnergieKoplopers). 

 

In het figuur is te zien dat in de pilot dat alle ernstige congestiesituaties 

voorkomen konden worden, maar de milde congestie niet altijd weggewerkt kon 

worden. Dit resulteert in de conclusie dat er in de huidige situatie niet voldoende 

betrouwbaarheid aanwezig is in de flexibiliteitsmarkt.  

 

In het eindrapport van deze pilot ‘Flexibility from residential power consumption: 

a new market filled with opportunities’ wordt gesteld dat dit vooral wordt 

veroorzaakt door de volgende redenen: 

 

 De bestelde flexibiliteit slechts gedeeltelijk is geleverd door de aggregator. 

 Er te weinig flexibiliteit is besteld door de DSO. 

 Er onvoldoende beschikbaarheid van flexibiliteit is voor de DSO. 

 Doordat er te laat wordt geacteerd in de operate fase. 

 Het ICT-systeem storingen heeft. 

 Doordat de flexibiliteit reeds is verkocht aan de BRP. 
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3.1.2 Levering van flex door de aggregator 

Zoals in de paragraaf hierboven beschreven is een van de redenen waarom de 

milde congestie niet altijd weggewerkt kan worden; de aggregator kan niet zijn 

beloofde flex leveren.  

 

  
Figuur 2: Oorzaak niet geleverde flex door de aggregator (bron: EnergieKoplopers). 

 

In figuur 2 zijn de verschillende oorzaken te zien waardoor een aggregator niet 

de beloofde flex kan leveren. Een groot deel hiervan (terug te zien in blok 3, 5) 

komt doordat de load forecast niet correct is. De load forecast is een prognose 

die gedaan wordt door de DSO om te voorspellen hoeveel energie er nodig is om 

het congestie te voorkomen. Deze verkeerde load forecast komt vooral uit het 

gedeelte van het energieverbruik van huishoudens dat niet door middel van 

slimme apparaten beïnvloed kan worden door de aggregator.  

 

In het rapport van Energiekoplopers staan enkele oplossingen om het risico van 

met deze load forecast error te verkleinen. Ten eerste zou de aggregator alleen 

verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de load forecast van de slimme 

apparaten, en niet voor het gehele gebruik van een prosumer. Ten tweede zou 

de aggregator een zo groot mogelijk portfolio moeten hebben, immers hoe 

groter het portfolio des te kleiner de load forecast.  

 

Een andere conclusie uit deze resultaten van de pilot kan zijn dat huishoudens 

aangestuurd door aggregators niet geschikt zijn voor congestiemanagement. Het 

argument hierbij is dat de load forecasting error altijd zal blijven bestaan, omdat 

aggregators het gedrag van deze huishoudens niet goed kennen.  

 

3.1.3 Flex verkocht aan de BRP 

Uit paragraaf 3.1.1 blijkt dat een andere reden waarom er geen flex beschikbaar 

is voor de DSO, is dat deze al reeds verkocht is aan de BRP. 

 

Uit de pilot blijkt dat er in 66% van de gevallen geen interactie was tussen de 

DSO en de BRP. Echter is er in de andere gevallen wel sprake van flex-orders die 
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tegelijkertijd worden afgeroepen, deze kunnen congestie bevorderend of juist 

verminderend zijn. In de resultaten van figuur 3 is te zien dat de vraag voor 

flexibiliteit in een toekomstig scenario vooral vanuit de kant van de BRP zullen 

komen. De regionale netbeheerder zal hierdoor in een toekomstig 

congestiegebied met nog meer concurrentie geconfronteerd.. Er zullen in de 

toekomst duidelijke afspraken over moeten worden gemaakt, zodat flexibiliteit 

gebruikt kan worden om congestie te voorkomen, en de markt zich tegelijkertijd 

op een natuurlijke manier kan ontwikkelen. 

 

 
Figuur 3: Demand for flexibility (Bron: Tennet roadmap).  

 

3.1.4 Conclusies flexibiliteit Energiekoplopers 

In de vorige paragrafen van dit hoofdstuk zijn de redenen beschreven waardoor 

de DSO congestie niet kon oplossen tijdens de pilot. De tot nu toe beschreven 

redenen waarom congestie niet kon worden opgelost, ontstonden vooral door 

andere partijen die betrokken zijn bij congestiemanagement. In deze paragraaf 

worden de punten besproken die uit de pilot essentieel blijken te zijn om lange 

termijn betrouwbaarheid te bereiken in een congestiegebied waar de DSO zelf 

voor kan zorgen (Flexibility from residential power consumption: a new market 

filled with opportunities, 2016). 

 

Ten eerste zullen er lange termijn afspraken moeten worden gemaakt met de 

aggregator over het beschikbaar stellen van flexibiliteit, qua volume en prijs. Ten 

tweede zal er een betere inschatting gemaakt moeten worden door de DSO over 

de beschikbare flexibiliteit. Hierbij zal de DSO ook een kwalitatief goede forecast 

moeten maken van de belasting. Ten derde zal er een IT-systeem met een hoog 

servicelevel en weinig verstoringen moeten zijn, zodat de uptime tegen de 100% 

is. Tegelijkertijd moet er een goed ICT-systeem zijn om snel in de operate fase 

flexibiliteit te kunnen bijstellen. Tevens zal er een (technisch en regulatorisch) 

gedragen oranjeregime moeten komen om grootschalige spanningsloosheid te 
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voorkomen indien het gele regime of IT-systemen falen. Ten slotte moet de DSO 

voldoende marge nemen bij zijn forecast of bij het bestellen van flexibiliteit 

(Flexibility from residential power consumption: a new market filled with 

opportunities, 2016) 

 

3.2 USEF-pilot in Nijmegen-Noord 

“Het gebied Nijmegen-Noord (ten noorden van de Waal) is in transitie. Op korte 

termijn worden vele woningen bijgebouwd en zal ook een uitbreiding 

plaatsvinden van een nabijgelegen industrieterrein. Bovendien wordt gesproken 

over het plaatsen van nieuwe windturbines en een zonneweide. 

Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat Liander gedurende vijf jaar af en toe 

hoge stroompieken in het lokale elektriciteitsnet verwacht. Door vraag en 

aanbod van energie op elkaar aan te passen wil de netbeheerder onderzoeken 

of de klassieke manier om netten te verzwaren voorkomen kan worden.” 

(Alliander, 2017). 

3.2.1 Ervaring Agro-Energy Nijmegen-Noord 

Deze pilot is op dit moment nog bezig, dus er kunnen nog geen conclusies 

worden getrokken uit de pilot die betrekkingen hebben op het 

congestiemanagement. Wel kan er wat gezegd worden over de ervaringen die 

AgroEnergy heeft opgedaan door mee te doen aan de tender van deze pilot.  

 

Het kan voor een aggregator moeilijk zijn om een positieve businesscase te 

realiseren in een pilotproject. Een reden hiervoor is dat een flexmarkt, altijd 

tijdelijk is van aard. Hiernaast is het totaal aan flex dat nodig is in een gebied 

waar congestie dreigt te ontstaan vaak beperkt. Tegelijkertijd wil een regionale 

netbeheerder deze flex verdelen over zo veel mogelijk partijen, om ervoor te 

zorgen dat de marktwerking optimaal is. Deze verdeling van het benodigde flex 

zorgt er wel voor dat het lastiger wordt voor een aggregator om een positieve 

businesscase te realiseren door te investeren in een flex-asset in een 

congestiegebied. Dit heeft in de eerste aanbesteding van Nijmegen-Noord geleid 

dat er in totaal door alle partijen één warmtepomp van 50 kW is aangeboden.  

 

De verwachting is daarom dan ook dat een aggregator vaak gebruik zou moeten 

maken van flex-assets die al bestaan in een congestiegebied. Een 

congestiegebied zoals Nijmegen-Noord waarbij er geen flexibele assets van 

behoorlijke grootte aanwezig zijn, maakt congestiemanagement duur. Hierbij 

komt ook kijken dat een asset in een congestiegebied vaak ingezet moet worden 

op meerdere markten om een optimaal rendement te behalen. Tegelijkertijd is 

het voor het gehele systeem voordeliger als flex-assets ingezet kunnen worden 

op meerdere markten. Dit zorgt ervoor dat meerdere problemen opgelost 
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kunnen worden door één asset, en assets die actief zijn op eerdere markten 

kunnen ervoor zorgen dat de prijs omlaag wordt gedrukt. Echter is de ervaring 

van AgroEnergy dat zelfs met het inzetten van een 400 kW batterij op 

verschillende markten(waaronder op primair regelvermogen) toch nog leidt tot 

te hoge kosten voor de regionale netbeheerder. 

 

Een andere ervaring vanuit AgroEnergy uit de Nijmegen-Noord pilot is dat de 

aggregator en de regionale netbeheerder profijt hebben van een vorm 

zekerheid. Hierdoor weet de regionale netbeheerder hoeveel flexibel vermogen 

hij heeft, en op welke momenten. De aggregator weet hierdoor zeker dat hij kan 

verdienen aan een congestiegebied. Dit resulteert in de conclusie dat de 

vergoeding in een congestiegebied grotendeels vast moet zijn, en dat het 

variabele deel een minder grote rol speelt. Het effect hiervan is dat de 

marktwerking in een congestiegebied vooral een rol speelt bij de tender om het 

flexvermogen te contracteren en minder bij de fysieke congestie afroepen.  

 

De regionale netbeheerder moet dus in een congestiegebied de keuze maken 

tussen de marktwerking die kan ontstaan door het totaal aan flex te verdelen 

over verschillende marktpartijen, en de aantrekkelijkheid om mee als aggregator 

mee te doen door het totaal aan flex dat gevraagd wordt. 

 

3.3 Pilot stoplicht voor transportkosten in Bommelerwaard 

Liander is in Bommelerwaard een zogeheten stoplicht pilot begonnen met vier 

verschillende glastuinders. Tijdens deze stoplicht pilot gelden de volgende drie 

kleuren;  

 Bij een groene kleur mogen de tuinders elektriciteit van het net afnemen 

boven hun Kw max. tot ten hoogste hun aansluitvermogen. 

 Bij de oranjekleur hebben de tuinders een kwartier de tijd om terug te 

schakelen naar hun normale bedrijfsvoering. 

 Bij de rode kleur geldt het normale kW max. tarief. 

Liander wilt met deze pilot onderzoeken of deze flexdienst kan bijdragen aan het 

optimaal benutten van de netten. Als er een situatie is waarbij er meer capaciteit 

is dan gepland, dan kan een groene prikkel gebruikt worden zodat de tuinders 

deze capaciteit uit het net halen. 

 

3.3.1 Ervaring AgroEnergy pilot Bommelerwaard 

Het stoplichtmodel lijkt een goed concept te zijn. Door een groen stoplicht te 

geven kan de netbeheerder zorgen voor een grotere afname op het moment 

waarbij er te veel elektriciteit op het net zit, terwijl er weinig van de nadelige 

effecten van flexibele transporttarieven aanwezig zijn die genoemd worden in 

paragraaf 2.6.1. 
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De resultaten van deze pilot zijn niet bekend gemaakt, daarom kunnen deze hier 

niet worden weergeven. Enkele klanten van AgroEnergy hebben meegedaan aan 

deze stoplicht pilot, hiervan kunnen de ervaringen wel worden meegenomen. De 

ervaring vanuit deze tuinders was dat de pilot geslaagd was. Zij hebben tijdens 

de momenten dat er een groen stoplicht aanwezig was ook regelmatig extra 

elektriciteit ingekocht.  

 

De vraag is of deze situatie zeer representatief is voor een echt congestiegebied. 

De reden hiervoor is dat tijdens de pilot het stoplicht heel vaak op groen stond. 

Hierdoor kan er een vertekend beeld zijn ontstaan. Ook zijn de effecten van een 

rood stoplicht hierdoor onduidelijk. 
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4. Conclusie en aanbeveling 
In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 4.1 de conclusie gegeven van dit rapport. In 

paragraaf 4.2 worden de aanbeveling gedaan die voortkomen uit dit rapport. 

 

4. 1 Conclusie 

De probleemstelling van dit rapport is: “Hoe kunnen regionale netbeheerders 

congestie oplossen, zonder dat dit te veel kost, het risico voor gaming te groot is en 

het risico voor het net te groot is?”. In de volgende paragrafen van de conclusie zal 

deze vraag behandeld worden door te kijken naar de criteria die geformuleerd 

zijn bij de probleemstelling. Hierbij zal er vooral worden gekeken naar de 

middelen die de regionale netbeheerder heeft in de vorm van lokale 

flexmarkten, flexibele transsporttarieven en netverzwaring.  

 

Voordat er wordt ingegaan op de alternatieven voor netverzwaring moet er 

worden vastgesteld dat een alternatief van netverzwaring altijd dezelfde 

marktvrijheden moet hebben als netverzwaring. Ook is het belangrijk om te 

realiseren dat flexmarkten altijd tijdelijk van aard zullen zijn.  

 

Kosten 

De regionale netbeheerder zal periodiek een MKBA moeten maken van een 

dreigend congestiegebied. Als dit op tijd wordt gedaan kan de DSO de meest 

efficiënte oplossing kiezen tussen het net verzwaren of een lokale flexmarkt 

opzetten. Als de DSO congestie niet op tijd aan ziet komen, kan een flexmarkt 

ook gebruikt worden om de tijd te overbruggen tot aan de tijd dat de 

netverzwaring gerealiseerd kan worden.  

 

Een flexmarkt via het ETPA-platform is een concrete toepassing van het USEF-

gedachtegoed. Een flexmarkt via het ETPA-platform is een goedkoper alternatief 

dan alleen een lokale flexmarkt als dit het centrale platform is waar alle DSO’s 

actief op zijn. De reden hiervoor is dat bij een flexmarkt via het ETPA-platform de 

lokale congestiemanagement markten direct gekoppeld wordt aan alle andere 

bestaande congestiemanagement markten, er samenwerking mogelijk is met 

Tennet en dit duidelijkheid geeft tegenover alle andere betrokken marktpartijen. 

Als deze samenwerking ontstaat tussen de DSO en de TSO is het wel essentieel 

dat dit gepaard gaat met een uniform vergoedingssysteem bij beide soorten 

netbeheerders. 

 

Gaming 

De vergoeding voor het participeren aan een toekomstige flexmarkt moet voor 

een groot deel bestaan uit een vaste vergoeding, en een kleiner deel uit een 

variabele vergoeding. Dit zal ervoor zorgen dat het minder aantrekkelijk is voor 

aggregators om te gamen in een congestiegebied. Hiernaast zullen er in een 



 26  

congestiegebied meerdere aggregators nodig zijn om de marktwerking te 

verhogen. Doordat de drempel om te participeren in een flexmarkt via het ETPA-

platform laag is, zal dit ervoor zorgen dat meer marktpartijen actief zijn in een 

flexmarkt, en zal dit zorgen voor minder kans op gaming. Bovendien zal gaming 

in een congestiegebied ervoor zorgen dat een aggregator wordt buitengesloten 

voor volgende flexmarkten, dit is een groot risico voor de aggregator om te 

nemen. Ten slotte zal een overmaat aan gaming ervoor zorgen dat een flexmarkt 

duurder wordt dan het net verzwaren, dit zal ervoor zorgen dat de lokale 

flexmarkt niet langer bestaansrecht heeft.  

 

Het alternatief voor flexmarkten in de vorm van flexibele transporttarieven kent 

geen gaming risico. Echter deze flexibele transporttarieven zullen beperkte 

impact hebben op het gedrag van prosumers. Nadelen zijn dat flexibele 

transporttarieven een groot effect hebben op de marktvrijheden van 

netgebruikers en de regionale netbeheerder te veel macht geeft in een 

congestiegebied. 

 

Risico voor het net 

Uit de verschillende pilots die op dit moment zijn gedaan blijkt dat er 

verschillende redenen zijn waarom flexmarkten op dit moment niet honderd 

procent betrouwbaar zijn voor het net. Waarbij de voornaamste redenen zijn: 

geen levering van de flex door de aggregator, flex die al verkocht is aan de BRP, 

falende ICT-systemen en inschattingsfouten door de DSO. Naast dat een grote 

vaste vergoeding ervoor zorgt dat de kans op gaming wordt verminderd, zal dit 

er ook voor zorgen dat er minder situaties voorkomen waarbij er al flex is 

verkocht aan een BRP en de aggregator zijn levering niet op orde heeft. Hierbij 

komt ook kijken dat flexmarkten relatief nieuw zijn, en er fouten te verwachten 

zijn in het begin. Naarmate verschillende marktpartijen en DSO’s ervaring 

opdoen met flexmarkten zullen deze fouten afnemen. Tegelijkertijd tonen de 

pilots nu al aan dat flexmarkten congestie kunnen voorkomen op het net, en 

hiermee een alternatief zijn voor netverzwaring.  

 

4.2 Aanbeveling 

Om de betrouwbaarheid van flexmarkten te verhogen is het essentieel dat 

regionale netbeheerders en marktpartijen ervaring op doen met flexmarkten. 

Een goede manier om dit realiseren is door middel van pilots. Deze pilots zorgen 

ervoor dat er veel geleerd kan worden over flexmarkten. Deze pilots zullen 

idealiter plaatsvinden in een gebieden waarbij congestie nog niet heel ernstig is, 

hierdoor is het risico beperkt als er iets misgaat bij het proces van 

congestiemanagment. Het is dus essentieel dat netbeheerders en marktpartijen 

in de toekomst meer ervaring op doen door pilots. Een manier om dit te 
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realiseren is door wettelijk de netbeheerders meer vrijheden te geven om pilots 

over dit onderwerp te realiseren. 

 

Tevens is het belangrijk dat alle netbeheerders een richting kiezen over de 

aanpak van flexmarkten voor congestiemanagement. Als de netbeheerders 

duidelijkheid geven over de manier hoe zij de toekomst van flexmarkten voor 

congestie voor zich zien zal dit zekerheid geven aan de markt. Door deze 

zekerheid zullen marktpartijen eerder bereid zijn te investeren en te participeren 

in flexmarkten.  

 

In het huidige systeem krijgen marktpartijen geen boete voor een D-prognose/T-

prognose die zij inleveren en vervolgens niet aan houden. De reden hiervoor is 

dat ‘the freedom of dispatch’ hierdoor in gevaar komt, als hier een boete op zou 

komen te staan. De TSO en DSO’s baseren hun congestievoorspellingen voor een 

groot deel op deze D-prognose/T-prognose. Doordat er geen consequenties 

verbonden zijn aan een verkeerde D-prognose/T-prognose, en dit wel een 

belangrijke bron van informatie is ontstaat er een probleem dat altijd zal blijven 

bestaan in het huidige systeem. De vraag is of dit systeem in de toekomst 

houdbaar is. TSO en DSO’s zullen dus systemen moeten ontwikkelen om ervoor 

te zorgen dat de D-prognose/T-prognose meer accuraat is, of ze zullen ervoor 

moeten kiezen om ‘the freedom of dispatch’ te beperken om een D-prognose/T-

prognose te krijgen die accurater is. 

 

Er is in de energiesector een discussie gaande over de rol die de aggregator dient 

aan te nemen in een congestiegebied. Hierbij wordt er soms gesproken van een 

onafhankelijke aggregator die een nieuwe rol aanneemt in de markt. Echter is de 

huidige Nederlandse energiemarkt zodanig geliberaliseerd dat een aggregator 

geen formele marktrol hoeft te zijn. Een aggregator die geen overeenkomst heeft 

met een leverancier en een PV-partij zal in de huidige energiemarkt in Nederland 

er alleen voor zorgen dat er maatschappelijk gezien meer kosten gemaakt zullen 

worden. Het feit dat een aggregator geen formele marktrol heeft betekent niet 

dat de taak van de aggregator niet belangrijk is. Uiteindelijk zal de rol van de 

aggregator wel door het Green Energy Package in de wet komen te staan. 

 

Een situatie waarin congestie structureel op grote schaal voor komt kan niet 

worden opgelost met een flexmarkt, in het huidige systeem is het enige 

alternatief hiervoor het verzwaren van het net. Een ander alternatief voor 

structurele congestie op grote schaal zou het inzetten van verschillende 

biedzones kunnen zijn, dit zou lijken op het systeem dat op dit moment geldt 

voor verschillende landen in Europa. De impact van de beslissing hiervoor zou 

groot zijn, en deze biedzones zouden voor een lange periode ingesteld moeten 
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worden. Het is daarom voor de Nederlandse energiemarkt van belang dat hier 

onderzoek naar wordt gedaan, en de gevolgen hiervan worden onderzocht. 
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Appendices 
 

Appendix A Means-end diagram 

Om een goede probleemstelling te formuleren is het noodzakelijk om als-eerste een means-end diagram samen te stellen. 
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Toelichting means-end diagram: 

Netbeheer Nederland geeft aan dat een regionale netbeheerder twee 

hoofddoelen heeft. Deze hoofddoelen zijn het beheren van het fysieke netwerk 

infrastructuur, en het faciliteren van een functionele markt. In het kader van dit 

rapport zal er in dit means-end diagram alleen gekeken worden naar het 

hoofddoel m.b.t het beheren van het fysieke netwerk. Het faciliteren van een 

functionele markt zal wel worden behandeld in de toepassing van de 

verschillende oplossingen voor congestiemanagement.  

 

Het hoofddoel van de regionale netbeheerder kan opgedeeld worden in drie 

subdoelen: waarborgen van de betrouwbaarheid van het net, anticiperen op de 

energietransitie en garantie geven van een betaalbaar net.  

 

Waarborgen betrouwbaarheid van het net 

De Nederlandse elektriciteit netten behoren tot de meest betrouwbare netten 

van Europa. Deze betrouwbaarheid realiseren de netbeheerders in Nederland 

door in totaal jaarlijks rond de twee miljard te investeren in vervanging en 

uitbreiding van het net (NetbeheerNederland, 2018). Tegelijkertijd is het niet 

mogelijk om alle storingen te voorkomen. De netbeheerders in Nederland 

zorgen ervoor dat ze met het toepassen van slimme oplossingen en door overleg 

met betrokken partijen het aantal storingen per jaar beperkt houden. De 

betrouwbaarheid van het net wordt ook verhoogd door te zorgen voor een mix 

in de energiebalans. 

 

Anticiperen op de energietransitie waarbij het net betaalbaar blijft 

Twee subdoelen van de regionale netbeheerder zijn het anticiperen op de 

energietransitie en zorgen voor een betrouwbaar net. Dit kan gerealiseerd 

worden door het net te verzwaren, als dat efficiënt is. Tegelijkertijd is het 

belangrijk dat er gezocht wordt naar efficiënte oplossingen naast het verzwaren 

van het net, want netverzwaring hoeft niet altijd de meest efficiënte oplossing te 

zijn.  

 

Congestiemanagement ook gebruikt worden als middel om te anticiperen op de 

energietransitie en tegelijkertijd het net betaalbaar te blijven houden. 

Congestiemanagement kan worden toegepast door een vorm van een flexmarkt 

te gebruiken. Andere middelen om dit doel te bereiken zouden kunnen zijn: het 

toepassen van flexibele transporttarieven, het opleggen van 

transportbeperkingen en vaste afspraken maken met gebruikers over hun 

energieverbruik. Het gebruik van assets door de netbeheerder zelf is in dit 

diagram niet meegenomen, omdat de huidige wetgeving hier op dit moment niet 

genoeg ruimte voor geeft.  
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Om congestiemanagement toe te passen zullen er financiële middelen nodig zijn, 

en zal er rekening gehouden moeten worden met de risico’s op het gebied van 

gaming en de effecten op de betrouwbaarheid van net. Dit kan worden gezien 

als de kloof tussen de huidige en de gewenste situatie. Hier komt de volgende 

probleemstelling uit voort: 

 

“Hoe kunnen netbeheerders congestiemanagement toepassen, zonder dat dit 

te veel kost, het risico voor gaming te groot is en het risico voor het net te groot 

is.” 

 

Appendix B Doelstellingenboom 

Uit de probleemstelling die is geformuleerd voor dit rapport in appendix A blijkt 

dat het toepassen van efficiënte congestiemanagement het subdoel is waarop 

gefocust zal worden in dit rapport. Hiervoor is de onderstaande doelenboom 

gemaakt.  

 

 
 

 

Toelichting doelenboom: 

Hierboven is de doelenboom voor het subdoel “efficiënte 

congestiemanagement” te zien. Dit kan ook weer opgedeeld worden in 

verschillende subdoelen door de volgende vraag te stellen: Wat is efficiënte 

congestiemanagement voor netbeheerders in Nederland? Efficiënt 

congestiemanagement zal voor netbeheerders de volgende criteria bevatten: 

 

- Lage kosten voor de netbeheerder (€) 

- Weinig kosten gemaakt door  gaming (€ extra gemaakte kosten door 

tactisch gedrag) 

- Weinig kans op storingen op het net (Aantal uur storing in een jaar) 

 

Deze verschillende meetbare criteria’s worden beïnvloed door veel verschillende 

factoren. In Appendix C op de volgende pagina zijn de invloeden hiervan 

weergegeven in een systeemdiagram. 
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Appendix C Mono actor systeemdiagram  
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Toelichting systeemdiagram: 

In het mono actor systeemdiagram zoals deze hierboven staat is het systeem 

van congestiemanagement in een congestiegebied beschreven voor alleen de 

netbeheerders als actor.  

 

De verschillende factoren in het systeem zijn met wit aangegeven. De criteria zijn 

de factoren waar de netbeheerder het meest in geïnteresseerd is. De kleur van 

de criteria zijn met groen aangegeven in het diagram. De middelen die de 

netbeheerder kan gebruiken om het systeem te beïnvloeden zijn rood. De 

externe factoren zijn alle factoren waar de regionale netbeheerder geen directe 

invloed op kan uitoefenen, deze zijn in het systeem met blauw aangegeven.  

 

Feedbackloop 

In het systeemdiagram is een interessante loop terug te vinden. Deze loop wordt 

hieronder uitgelegd. 

 

Als het aantal prosumers/aggregators in een congestiegebied stijgt, dan zal het 

soort assets en het aantal assets dat beschikbaar is in een congestiegebied 

stijgen. Door deze stijging zal de prijs van flex in een congestiegebied dalen. Het 

gevolg hiervan is dat er minder winst voor de aggregator valt te behalen in een 

congestiegebied. Dit leidt ertoe dat het minder interessant is om een actieve 

aggregator/prosumer te zijn in een congestiegebied. Dit heeft dus een zelf 

verzwakkend effect.  

 

Kosten 

Een van de belangrijkste criteria voor de netbeheerder zijn de kosten die komen 

kijken bij congestiemanagment. In het systeemdiagram is terug te zien dat de 

kosten die ontstaan bij congestiemanagment voornamelijk worden beïnvloed 

door de monitoringskosten van een congestiegebied, de transactiekosten die 

ontstaan bij congestiemanagment, de vaste vergoeding voor het beschikbaar 

stellen van assets, het vermogen dat nodig is voor congestiemanagment en de 

prijs van de spread die een regionale netbeheerder moet betalen.  

 

De prijs van de spread die een regionale netbeheerder moet betalen is de 

waarde van het verschil tussen de prijs van flex in een congestiegebied en de 

prijs van flex buiten een congestiegebied. Zowel de waarde van flex in een 

congestiegebied als in buiten een congestiegebied wordt veroorzaakt door de 

intraday prijs, de APX-prijs, de onbalansprijs, de redispatch prijs, de kostprijs van 

een asset, het aantal assets dat in/buiten een congestiegebied beschikbaar is en 

het soort assets dat in/buiten een congestiegebied beschikbaar is. 
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De invloed van de prijs van flex in of buiten een congestiegebied op de spread is 

verschillend per situatie. Als de waarde van flex buiten een congestiegebied 

hoog is, geldt die hogere prijs ook als relevante benchmark voor binnen het 

gebied. Dit is ongunstig voor de netbeheerder want hierdoor wordt congestie 

management duurder. Als de waarde van flex buiten het congestiegebied laag is, 

geldt die lagere prijs ook als relevante benchmark voor binnen het gebied. Dat is 

gunstig voor de netbeheerder want daardoor wordt congestie management 

goedkoper. Maar als de prijs van flex buiten een congestiegebied zo laag is dat 

het onder de kostprijs van de flex van de assets binnen het congestiegebied ligt, 

zullen de prosumers niet bereid zijn flex te leveren, dit zal de netbeheerder 

moeten compenseren. Het gevolg hiervan is dat de regionale netbeheerder een 

hogere spread moeten betalen om flex geleverd te krijgen. 

 

De interacties op de twee andere criteria (kosten als gevolg van (mogelijke) 

gaming en de kans op storing van het net komen uitgebreid in de hoofdtekst aan 

de orde en worden hier niet verder uitgelegd.  
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Appendix E Relevante actoren 

 

Actoren Actorbeschrijving 

Regionale netbeheerders (DSO)  Dit zijn de regionale netbeheerders in een 

congestiegebied en tevens de probleemeigenaar. 

Regionale netbeheerders met 

andere oplossingen voor 

congestiemanagement 

Dit zijn de regionale netbeheerders in een 

congestiegebied, die een andere visie hebben op 

het oplossen van congestiemanagement. 

Tennet (TSO) Dit is de netbeheerder op het nationale niveau. Als 

er iets lokaal verandert, beïnvloedt dit ook het 

nationale net. Dit werkt natuurlijk ook de andere 

kant op. Een taak die de TSO wel heeft en de DSO 

niet is toezicht op de balanshandhaving. 

ACM Zij houden toezicht op netbeheerders en houden 

de marktwerking in de gaten. 

Klein gebruikers prosumers  

Huishoudens 

Dit is een consument van energie die niet alleen 

energie gebruikt. Maar zelf ook invloed wil 

uitoefenen door het net door bijvoorbeeld zelf 

elektriciteit te produceren of door zijn gedrag aan 

te passen.  

Groot gebruikers prosumers  

Tuinders 

Dit is een consument van energie die niet alleen 

energie gebruikt. Maar zelf ook invloed wil 

uitoefenen door het net door bijvoorbeeld zelf 

elektriciteit te produceren of door zijn gedrag aan 

te passen. 

Aggregators Dit is een actor die flexibiliteit accumuleert van 

verschillende prosumers en dit verkoopt aan de 

netbeheerders of programmaverantwoordelijke 

partijen. 

Energieleveranciers  Deze bedrijven leveren energie aan het net voor de 

prosumers. 

Programmaverantwoordelijke 

(BRP)  

Zij proberen hun portfolio zo goed mogelijk rond te 

krijgen.  

Directoraat-generaal Energie, 

Telecom en Mededingen.  

Zij voeren het energiebeleid van de Nederlandse 

regering uit 

Directoraat-generaal Milieu en 

Internationaal  

Ontwikkelt beleid op het gebied van klimaat, 

internationale (mileu)afspraken en duurzaamheid. 

European Network of 

Transmission Systems 

Operators for Electricity 

(Entsoe) 

Zij maken de Europese codes die de spelregels 

voor de interne elektriciteitsmarkt bepalen.  
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Agency for the cooperation of 

energy regulators (ACER) 

Dit is het samenwerkingsverband tussen de 

Europese toezichthouders. 

Meetbedrijven Zij zullen verschillende soorten metingen uitvoeren 

om de netbeheerder informatie te leveren bij 

congestiemanagement. 

ICT-Partijen Verschillende ICT-partijen zullen de systemen 

waarmee congestiemanagement mogelijk plaats 

gaat vinden zullen moeten inrichten. 

 

Appendix F Probleem formulering van de relevante actoren 

 

Actor Doelen Gewenste 

situatie 

Huidige 

situatie                        

Oorzaken Mogelijke 

oplossingen 

Regionale 

netbeheer

ders  

 

Het beheren 

van de fysieke 

netinfrastruct

uur en het 

faciliteren van 

het 

functioneren 

van de markt  

(NetbeheerNe

derland 

, 2017) 

Betrouwbare 

en veilige 

energievoorz

iening die de 

verduurzami

ng van 

energie 

faciliteert. 

(Netbeheern

ederland,201

7) 

Het lokale 

net is 

onvoldoe

nde 

voorberei

d op de 

energietra

nsitie. 

Het 

probleem is 

nog niet 

urgent 

genoeg om 

iets te 

veranderen. 

Er is nog niet 

duidelijk wat 

de beste 

oplossing is 

Flexmarkt, 

verzwaren van 

het net. 

Regionale 

netbeheer

ders met 

tegengest

elde 

ideeën 

Het beheren 

van de fysieke 

netinfrastruct

uur en het 

faciliteren van 

het 

functioneren 

van de markt. 

(Netbeheerne

derland 

, 2017) 

Betrouwbare 

en veilige 

energievoorz

iening die de 

verduurzami

ng van 

energie 

faciliteert. 

(Netbeheern

ederland, 

2017) 

Het lokale 

net is 

onvoldoe

nde 

voorberei

d op de 

energietra

nsitie. 

Er is nog niet 

genoeg 

draagvlak 

om deze 

ideeën 

overal door 

te voeren. 

Eigen ideeën 

doorzetten en 

de rest van de 

netbeheerders 

laten volgen. 

Tennet 

(TSO) 

Verzorgen van 

transportdiens

ten, 

systeemdienst

en en het 

faciliteren van 

de 

Het 

managen en 

in stand 

houden van 

het nationale 

hoogspannin

gsnet 

Het 

landelijke 

net zou 

probleme

n kunnen 

ondervind

en van 

Het lokale 

net is 

onvoldoend

e voorbereid 

op de 

energietrans

itie. Er is niet 

Afspraken met 

Regionale 

netbeheerders 

over lokaal 

congestieman

agement. 
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energiemarkt 

(Tennet, 2017). 

(Tennet, 

2017) 

congestie 

op lokaal 

niveau. 

genoeg 

draagvlak 

om deze 

ideeën 

overal door 

te voeren. 

ACM De ACM ziet 

erop toe dat 

de 

investeringen 

van 

netbeheerders 

zo efficiënt 

mogelijk 

worden 

uitgevoerd 

(ACM, 2017). 

 

Congestiema

nagement 

waarbij de 

kosten zo 

laag mogelijk 

zijn. 

Nog 

nauwelijk

s kosten 

voor 

congestie

managem

ent. 

Congestiem

anagement 

is nog geen 

probleem 

dat veel 

voorkomt in 

Nederland. 

Netbeheerder

s controleren 

op hun 

investeringsge

drag en de 

consumenten 

beschermen. 

Klein 

gebruikers 

prosumer

s  

Huishoud

ens 

Geld 

verdienen 

door flexibel 

met 

energiegedrag 

om te gaan. 

Bij te dragen 

aan de 

energietransiti

e 

Veel geld 

verdienen 

door energie 

te leveren of 

af te nemen 

op bepaalde 

momenten.  

Klein 

gebruiker

s kunnen 

nauwelijk

s geld 

verdienen 

met 

flexibel 

energiege

drag 

De 

energiemark

t voor flex is 

nog niet op 

dit moment 

zo ver dat 

hier geld valt 

te verdienen 

Duidelijk 

maken dat er 

genoeg 

flexibel gedrag 

is zodat 

congestiegebi

eden kunnen 

werken 

Groot 

gebruikers 

prosumer

s  

Tuinders 

Geld 

verdienen 

door flexibel 

met zijn 

energiegedrag 

om te gaan. 

Bij te dragen 

aan de 

energietransiti

e. 

Veel geld 

verdienen 

door energie 

af te leveren 

of af te 

nemen op 

bepaalde 

momenten. 

Groot 

gebruiker

s kunnen 

al wat 

geld 

verdienen 

met 

flexibel 

energiege

drag 

De 

energiemark

t voor flex is 

ver genoeg 

dat groot 

gebruikers 

hier geld op 

kunnen 

gaan 

verdienen 

Duidelijk 

maken dat er 

genoeg 

flexibel gedrag 

is zodat 

congestiegebi

eden kunnen 

werken 

Aggregato

rs  

Geld 

verdienen 

door inkoop of 

verkoop van 

Veel geld 

verdienen 

door inkoop 

of verkoop 

Weinig 

situaties 

waar een 

aggregato

De 

energiemark

t voor flex is 

nog niet op 

Lobbyen bij 

netbeheerders 

en andere 

partijen die 
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flexibele 

energie van 

een groep 

prosumers 

van flexibele 

energie  

r geld kan 

verdienen 

aan zijn 

diensten 

dit moment 

zo ver dat 

hier geld valt 

te verdienen 

hierover 

beslissen 

Energielev

eranciers  

Continuïteit, 

winst, 

klanttevreden

heid, werken 

aan een 

groene 

toekomst 

 

    

Programm

avernatwo

ordelijke 

Dagelijkse 

productie, 

transport en 

verbruik van 

elektriciteit te 

plannen. Deze 

planningen 

moeten zo 

goed mogelijk 

zijn, zodat er 

achter geen 

extra kosten 

worden 

verrekend. 

(Energielevera

nciers, 2018) 

 

Portfolio te 

verbeteren  

Portfolio 

is nog niet 

optimaal 

Het is niet 

mogelijk om 

het 

energiegedr

ag van te 

voren te 

plannen, 

omdat dit 

wordt 

beïnvloed 

door 

verschillend

e factoren. 

Het portfolio 

verbeteren 

door flexibele 

energie in te 

kopen 

Directoraa

t-generaal 

Energie, 

Telecom 

en 

Mededing

en.  

Bevorderen 

van innovatie 

en 

ondernemersc

hap. 

Voortzetting 

en versterking 

nationale 

aanpak 

energiebespar

ing (RVO, 

2017) 

 

Doelstelling 

om in 2020 

tot 14% van 

de 

verbruikte 

energie 

duurzaam 

op te 

wekken. 

(RVO, 2017).  

 

Nog te 

weinig 

energie 

duurzaam 

verwerkt.  

Nog geen 

effectief 

beleid en de 

technische 

oplossingen 

zijn niet 

aanwezig. 

Effectief beleid 

maken dat 

deze oorzaken 

aanpakt 
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European 

Network 

of 

Transmiss

ion 

Systems 

Operators 

for 

Electricity 

(Entsoe) 

Entsoes 

mission is to 

shape future 

energy policy 

fort he benefit 

of society at 

large in the 

face of 

significant 

challanges in 

the areas of: 

security, 

market, 

sustainability 

and network 

adequacy. 

(entsoe,2017) 

An 

integrated 

continent-

wide energy 

system 

where 

energy flows 

freely across 

borders, 

based on 

competition 

and the best 

possible use 

of resources, 

and with 

effective 

regulation of 

energy 

markets at 

EU level 

where 

necessary 

(entsoe,2017

) 

Energy 

doesn’t 

flow 

freely 

across 

border, 

not best 

possible 

use of 

resource 

and not 

effective 

regulation 

every 

where 

The policy 

isn’t 

sufficiënt 

Making 

sufficiënt 

policy 

 

Appendix G Formele probleemkaart 
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Toelichting formele probleemkaart: 

Hierboven is de formele probleemkaart te zien, waarin de relaties tussen de 

verschillende actoren, weergegeven in rechthoeken, weergegeven zijn. Een 

enkele pijl betekent dat de relatie enerzijds is, dus dat alleen de actor met de 

uitgaande pijl invloed kan hebben op de ander. Daarentegen geeft een pijl die 

naar twee kanten is gericht een wederzijdse relatie aan, wat wil zeggen dat beide 

actoren afhankelijk van elkaar zijn.  

Verder zijn de belangrijkste relaties toegelicht met steekwoorden. Hieraan kan 

worden gezien met welk middel de ene actor de andere actor kan beïnvloeden.  

Daarnaast is te zien dat het ‘Esot’ en ACER samen zijn gevoegd onder het kopje 

Europese invloed. Zij maken de Europese regels en staan hierom ook 

hiërarchisch boven de nationale overheid. Ook is te zien dat het ‘Directeur-

generaal energie, telecom en mededingen en ACM samen zijn gevoegd onder 

het kopje overheid. Zij zullen dan ook samen reguleren en hiërarchisch boven de 

netbeheerders staan.   
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Appendix H Kritieke actoren 

 

Actor Belangrijke 

bronnen/middelen 

Vervangbaar

heid 

Afhankelijk

heid                      

Kritieke 

actor 

Regionale 

netbeheerders 

met 

tegengestelde 

ideeën 

Eigen keuze over 

congestiemanagement 

in eigen regio 

Laag Middel Nee 

Tennet (TSO) Bevoegdheid voor het 

beheren van het 

hoogspanningsnet 

Laag Hoog Ja 

ACM Boetes, last onder 

dwangsom, bindende 

aanwijzingen, 

toezegging, 

waarschuwing en 

voorlichting. 

Laag Hoog Ja 

Klein gebruikers 

prosumers  

Huishoudens 

Flexibele energie die zij 

kunnen leveren en 

strategisch gedrag 

Hoog  Laag Nee 

Groot gebruikers 

prosumers  

Tuinders 

Flexibele energie die zij 

kunnen leveren en 

strategisch gedrag 

Laag Middel Ja 

Aggregators  Flexibele energie die zij 

kunnen leveren van 

verschillende actoren 

Laag Middel Ja 

Energieleverancie

rs  

Energie leveren aan 

consumenten 

Hoog Laag Nee 

Partijverantwoord

elijke 

Portfolio management 

over verschillende 

portfolio’s 

 

Hoog Laag Nee 

Directoraat-

generaal Energie, 

Telecom en 

Mededingen.  

Bevoegdheid voor het 

maken van het beleid 

omtrent energie 

 

Laag  

 

Hoog  Ja 

European 

Network of 

Transmission 

Systems 

Bevoegdheid voor het 

maken van energiecodes 

op Europees niveau 

Laag Hoog Ja 
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Operators for 

Electricity (Entsoe) 

 

Toelichting kritieke actoren 

In een congestiegebied zijn een aantal kritieke actoren te benoemen. Tennet 

beheert als enige in Nederland het hoogspanningsnet en staat in verbinding met 

het net van de lokale netbeheerder. Hierdoor is deze partij zeker niet te negeren 

als het gaat om congestiemanagement. 

 

Het ENTSOE en Directoraat-generaal Energie, Telecom en Mededingen zijn 

verantwoordelijk voor het maken van het beleid rondom energie en het 

reguleren van de markt. Het beleid dat zij maken zou grote invloed kunnen 

hebben op de energiesector. Daarom zijn dit zeker twee kritieke partijen.  

 

Het ACM houdt toezicht op de netbeheerders en reguleert de energiesector in 

Nederland. Iedere vorm van congestiemanagement waarvoor gekozen wordt, zal 

worden gecontroleerd door het ACM en zal moeten worden goedgekeurd 

daarom is dit een kritieke partij.  

 

De groot gebruikende prosumers en aggregators spelen in enkele vormen van 

congestiemanagement een zeer grote rol. In deze vormen is de 

congestiemanagement voor een groot deel afhankelijk van deze actoren. De 

grootgebruikers en aggregators liggen voor een deel vast in een 

congestiegebied, omdat dit gebied nou eenmaal geografisch vastligt. Daarom 

zijn dit ook kritieke actoren, die niet genegeerd kunnen worden. 

 

Appendix I Overzichtstabel actoren 

  
Toegewij

d 

  Niet-toegewijd 

 
Kritiek Niet-

kritiek 

Kritiek Niet-kritiek 

Gelijkgericht 

belang 

Tennet, 

ACM 

   Directoraat-

generaal Energie, 

Telecom en 

Mededingen, 

ENTSOE, ACER 

  

Tegengesteld 

belang 

Aggregat

ors 

 Regional

e 

netbehee

rders 

met 

 Groot gebruikers 

prosumers  

 Klein gebruikers 

 prosumers, 

energieleveranci

ers, 
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tegenges

telde 

ideeën 

partijverantwoo

rdelijke 

 

 

Toelichting overzichtstabel actoren 

Uit deze tabel en de rest van de actorenanalyse kunnen de volgende conclusies 

worden getrokken: 

- Tennet en ACM kunnen gezien worden als mogelijk ondersteunende 

actoren voor de netbeheerder. Zij willen namelijk ook een stabiel net 

zonder congestie, waarbij er tegelijkertijd zo min mogelijk kosten zijn. 

- Aggregators kunnen gezien worden als een van de actoren waar het 

meest rekening gehouden moet worden door de netbeheerder. Zij 

kunnen mogelijke veranderingen in het congestiegebied mogelijk 

blokkeren. Dit komt omdat zij de macht hebben om misbruik te maken 

van sommige vormen van congestiemanagement. 

- De lokale netbeheerder met tegengestelde ideeën over 

congestiemanagement kan worden gezien als actor die kritiek uit over het 

congestiemanagement. Aangezien dit ook een lokale netbeheerder zou dit 

een gelijkgericht belang moeten hebben op papier. Maar omdat deze 

lokale netbeheerder anders denkt over de oplossing van congestie vallen 

ze in de categorie met tegengestelde belangen.  

- Daarnaast zijn er actoren die potentiële bondgenoten kunnen zijn, maar 

vanwege hun macht en hoge hiërarchische positie lastig te activeren zijn 

door Regionale netbeheerders. In deze categorie vallen de volgende 

kritieke actoren: Directoraat-Generaal Energie, Telecom en Medingen, 

ACM, ENTSOE en ACER.  

- Prosumers die grootgebruikers zijn kunnen gezien worden als een van de 

andere actoren waar het meest rekening gehouden moet worden door de 

netbeheerder. Zij kunnen mogelijke veranderingen in het congestiegebied 

mogelijk blokkeren. Dit komt omdat zij de macht hebben om misbruik te 

maken van sommige vormen van congestiemanagement. In tegenstelling 

tot de aggregator zijn zij minder actief betrokken bij oplossingen van 

congestiemanagement, omdat hun hoofdtaak het runnen van hun eigen 

onderneming zal zijn.  

- Tot slot zijn de prosumers die klein gebruikers zijn, energieleveranciers en 

partijverantwoordelijk te beschouwen als actoren die direct betrokken zijn 

bij het probleem. Zij hebben wel deels andere belangen dan de 

netbeheerder 
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Appendix J Macht-Interesse Matrix 

 

 

 
 

 

 

Toelichting macht-interesse matrix: 

- Uit de bovenstaande tabel kan de conclusies worden getrokken dat in een 

congestiegebied de aggregators, Tennet en ACM als de “key players” gezien 

kunnen worden. Al deze partijen hebben op een verschillende manier veel 

macht in een congestiegebied en hebben tegelijkertijd een hoge mate van 

interesse.  

- Grootgebruikers kunnen ook als “key player” gezien worden als zij geprikkeld 

kunnen worden om hun van mate van interesse te verhogen in een 

congestiegebied. Met hun hoge mate van flexibele energie hebben ze macht. 

Alleen gaat hun eigen onderneming altijd voor, dus is het moeilijk in te 

schatten of ze veel interesse zullen hebben in congestiemanagement.  

- De partijverantwoordelijke en de lokale netbeheerder met tegengestelde ideeën 

hebben weinig macht in een congestiegebied, maar hebben wel een hoge mate 

van interesse in de oplossingen van congestiemanagement. Het is verstandig 

om deze actoren geïnformeerd te houden.  

- Het directoraat-generaal Energie, Telecom en Mededingen, ETSOE en ACER en 

kunnen gezien worden als de “context setters”. Het is bedachtzaam om deze 

actoren tevreden te houden aangezien zij een hoge mate van macht hebben. 

- De energieleveranciers en prosumers die klein gebruikers zijn worden als de 

“crowd” gezien in een congestiegebied. Zij hebben op het eerste gezicht weinig 

invloed in een congestiegebied en ook weinig baat bij het op hoogte blijven van 

congestiemanagement. 


