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Aanleiding 
Het Landelijk Actieprogramma Netcongestie (LAN) kijkt breed naar landelijke en 
regionale oplossingen voor netcongestie en is vormgegeven en gedragen door 
netbeheerders, het Rijk, ACM, medeoverheden en marktpartijen. Het 
actieprogramma wordt op 21 december door Ben Voorhorst aan u aangeboden in 
bijzijn van de betrokken stakeholders. Over het LAN wordt de Kamer vervolgens 
geïnformeerd met onderliggende Kamerbrief.  
 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd om, indien akkoord, de Kamerbrief ‘Landelijk Actieprogramma 
Netcongestie’ te ondertekenen en te versturen aan de Tweede Kamer.  
 

Kernpunten 
• In voorliggende brief geeft u aan dat er naar aanleiding van de 

netcongestieproblematiek een actieprogramma is opgezet onder leiding van 
speciaal coördinator Ben Voorhorst. Het actieprogramma omvat maatregelen 
voor het verlichten en oplossen van netcongestie en is vormgegeven samen 
met netbeheerders, ACM, medeoverheden en marktpartijen.   

• Deze partijen hebben zich gecommitteerd aan de acties in het  
actieprogramma, maar leggen zich niet op voorhand vast op de uitkomsten 
van de acties.  

• Het actieprogramma zet in op het a) sneller uitbreiden van het net, b) sterker 
sturen op betere benutting van het net en c) vergroten van flexibele capaciteit 
– publiek-private acties voor slimme oplossingen 

• Hierbij roept u de industrie en bedrijven op hun flexibel vermogen optimaal te 
benutten, zodat er ruimte ontstaat op het elektriciteitsnet voor meer 
aansluitingen.   
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• U benadrukt het belang van commitment van alle betrokken partijen om dit 
actieprogramma tot een succes te maken en geeft aan dat u een 
coördinerende rol vervult bij de uitvoering van het actieprogramma. 

 

Toelichting 
Politieke context 
• Via deze Kamerbrief vervult u tevens uw toezeggingen in het commissiedebat 

Elektriciteitsnet, energie infrastructuur en RES op 28 september aan de leden 
Grinwis en Leijten: 

o Toezegging aan lid Grinwis over ‘het bevorderen of wegnemen van 
belemmeringen voor smart grids in woonwijken’ 

o Toezegging aan lid Grinwis over ‘informeren over de uitwerking van de 
gesprekken die hij voert met de Autoriteit Consument & Markt over 
tariefstelling bij opslagdiensten als batterijen en e-boilers’. 

o Toezegging aan lid Leijten over ‘om terug te blikken op de rol van ACM 
bij het beoordelen van de investeringsplannen van o.a. TenneT in 
relatie tot de transportschaarste 

o Toezegging aan de Kamer over non-firm aansluitingen en 
transportovereenkomsten (non-firm ATO). 
 

Vervolgproces 
• De actiehouders werken aan de ontwikkeling en uitvoering. In 2023 zal via 

een programmaorganisatie binnen EZK gewerkt worden aan de coördinatie 
van het actieprogramma.  

• Via een publiek-privaat bestuurlijk overleg wordt het commitment aan het 
actieprogramma van alle partijen gewaarborgd.  

 
 
Krachtenveld 
• Het actieprogramma is tot stand gekomen in constructief overleg met 

netbeheerders, medeoverheden, marktpartijen en toezichthouder ACM. 
• Naast de drie sporen uit het actieprogramma, zijn diverse partijen van mening 

dat het maakbaarheidsprobleem (schaarse personele en materiele capaciteit) 
een van de grootste uitdagingen is voor een succesvolle aanpak van de 
netcongestie problematiek. Dit is ook zo benoemd in het LAN.  

• Partijen zien in dat het nodig is om buiten de gebaande paden te treden voor 
structurele oplossingen en dat niet alleen netbeheerders verantwoordelijk zijn 
voor de oplossing van het probleem.  

 
 
 
 




