
Aanjager van duurzaam ondernemen

WAT TE DOEN OM HET GRONINGSE 
STROOMNET DOOR TE LATEN LOPEN?

U kunt zelf meer
doen dan u denkt

De adviseurs van Groningen Werkt Slim, het platform voor duurzame 
bedrijven en instellingen, denken mee: over verlaging van de CO2-
uitstoot door o.a. energiebesparing, duurzame(re) vervoersmogelijk-
heden en slimmere bedrijfsprocessen. Ook helpen zij bedrijven en 
instellingen verder met vragen over subsidies/leningen om te kunnen 
investeren in verduurzamen, wetgeving en over nog veel meer omtrent 
duurzamer ondernemen. 

Een van de uitdagingen bij het elektrificeren van het bedrijfsproces
is het thema ‘netcongestie’. Daarom dit overzicht van 10 mogelijke 
oplossingen om hiermee om te gaan. De eerste 5 mogelijke
oplossingen kan een bedrijf of instelling mogelijk zelf oppakken.
De overige oplossingen zijn bedoeld om op te pakken met en door 
het energienetwerk achter uw bedrijf. Uiteraard staan de adviseurs 
van Groningen Werkt Slim klaar met antwoorden op vragen en hun 
eigen netwerk! 

10 mogelijke oplossingen bij netcongestie



Deel 1 }  Wat kan een bedrijf of instelling zelf doen?

Het gecontracteerde vermogen verlagen naar klein gebruikersniveau (3 x 80A/55 kW). 
Dit kan interessant zijn wanneer het vermogen van uw elektrische installatie (verbruik en 
opwekking) in de buurt ligt van een kleingebruikersaansluiting: rond de 50 – 150 kW.
Teruggaan naar een kleingebruikersaansluiting is mogelijk wanneer u maatregelen neemt 
om uw afgenomen en geleverde vermogen te beperken tot maximaal 3x80 ampère.

De opgewekte elektriciteit wordt gelijk achter de meter gebruikt en wordt niet teruggele-
verd aan het net. Zo kan het eigen gebruik van deze elektriciteit worden gemaximaliseerd 
en wordt het energienet minder belast.

De opgewekte elektriciteit wordt gelijk achter de meter gebruikt en wordt niet teruggeleverd 
aan het net. Zo kan het eigen gebruik van deze elektriciteit worden gemaximaliseerd en 
wordt het energienet minder belast.

Door het limiteren van het piekvermogen van een duurzame productie-installatie 
met behulp van een vermogensbegrenzing. Aangezien de hoogste productiepieken 
meestal maar een paar uur per jaar voorkomen, is het verlies aan totale elektriciteit-
sproductie heel beperkt. Zo levert een reductie van 30 - 35% van het piekvermogen 
van een zonnesysteem maar 3% minder jaarproductie op. Op deze manier kunt u tot 
wel 50% meer elektriciteit produceren via dezelfde netaansluiting dan bij dimensione-
ring op piekvermogen. Dit komt omdat de netaansluiting effectiever wordt benut: een 
gelijkmatigere belasting met meer vollasturen. Ook de kosten voor de netaansluiting 
worden hierbij lager.

Oplossing 1 }  Terug naar een kleingebruikersaansluiting 

Oplossing 2 }  De geproduceerde stroom direct zelf gebruiken   

Oplossing 3 }  Toepassing Oost-West oriëntatie bij zonprojecten elektriciteitsproductie                   

Oplossing 4 }  Beperken van de pieken van elektriciteitsgebruik en opwek   
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Deel 2 } Wat kan er in het energienet gedaan worden
 achter het bedrijf?

Energieopslag kan (na omzetting) in vele vormen plaatsvinden. Bekend zijn accu’s en 
warmte- of koudebuffers. Energie kan ook worden opgeslagen in druk (perslucht), gas 
(bv waterstof), hoogte-energie, een vliegwiel, phase change materials, thermochemische 
opslag of ondergrondse warmte- en koudeopslag (KWO/WKO). De opgeslagen energie 
kan vervolgens op een later moment worden ingezet voor het eigen energiegebruik.

Door een directe kabelverbinding aan te leggen naar een andere zakelijke afnemer kunt u 
eventuele overschotten aan duurzaam opgewekte elektriciteit direct aan de buren leveren. 
Op deze manier kunt u een groter deel van de opgewekte elektriciteit benutten. De directe 
kabelverbinding mag dan alleen worden gebruikt voor het transporteren van elektriciteit 
rechtstreeks van de duurzame opwekinstallatie naar de afnemende partij. De aanleg van 
een directe kabelverbinding moet u melden bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). 
Neem vooraf ook contact op met de netbeheerder om de implicaties voor het netwerk te 
bespreken. Er dient een tussenmeter te worden geplaatst om de hoeveelheid geleverde 
elektriciteit te kunnen meten en verrekenen.

Net zoals bij oplossing 5 achter de meter, kan energie ook op een bedrijventerrein 
op buurtniveau opgeslagen en omgezet worden. Met behulp van een energieopslag/ 
omzetting, zoals een warmtepomp, electrolyser of boiler, wordt lokaal opgewekte 
elektriciteit omgezet in een andere energievorm. Een andere vorm van energie, zoals 
warmte, koude of waterstof, is soms gemakkelijker te gebruiken of op te slaan voor 
gebruik op een later moment.

Oplossing 5 }  Energieopslag achter de meter        

Oplossing 6 }  Elektriciteit uitwisselen achter de meter              

Oplossing 7 }  Omzetten naar andere energiedrager                    



Het gecontracteerde vermogen verlagen naar klein gebruikersniveau (3 x 80A/55 kW).
Dit kan interessant zijn wanneer het vermogen van uw elektrische installatie (verbruik
en opwekking) in de buurt ligt van een kleingebruikersaansluiting: rond de 50 – 150 kW.
Teruggaan naar een kleingebruikersaansluiting is mogelijk wanneer u maatregelen neemt
om uw afgenomen en geleverde vermogen te beperken tot maximaal 3x80 ampère.

Door middel van banking kan de productie- en subsidieachterstand die in de eerste jaren
is opgelopen ingehaald worden, voor zover dat lukt met de productiecapaciteit van de
installatie. Dit kan alleen wanneer de installatie in staat is tot een hogere jaarproductie
dan is vastgelegd in de subsidiebeschikking. Het is mogelijk 1 extra jaar banking aan te 
vragen. De onderproductie mag elk jaar meegenomen worden. Hier zit geen limiet aan.

Omdat zon en wind meestal op een ander moment van de dag hun maximale productie-
vermogen leveren, is het benodigde aansluitvermogen van de combinatie van zon en
wind lager dan de som van de afzonderlijke piekvermogens. Er kan dus meer duurzame
opwek worden gerealiseerd achter één netaansluiting.

Mogelijk is deze informatie voldoende om een volgende stap te zetten. Lukt dat niet, schroom dan
niet om contact op te nemen met ons loket. Onze dienstverlening is onafhankelijk, deskundig en wordt 
u aangeboden door onze partners

Kijk voor meer informatie over duurzaam ondernemen op www.groningenwerktslim.com 
Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op met onze adviseurs:
Floris van Dijk > Floris.van.dijk@groningen.nl  > 06 - 55 41 48 10
Pieter van Haaren > Pieter.van.Haaren@groningen.nl > 06 - 40 87 73 95

Oplossing 10 } Cable pooling tussen zon- en windprojecten               

Oplossing 9 } Banking van onderproductie bij SDE projecten           

Oplossing 8 }  Benutten tijdelijke extra capaciteit vluchtstrook hoogspanningsnet          


