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Titel opdracht 

Contractcapaciteit in relatie tot  transportschaarste 

 
Opdrachtgever 

Lectoraat Juridische en Economische Vraagstukken in de Energietransitie 

 

Lectoraat 

Lectoraat Juridische en Economische Vraagstukken in de Energietransitie 

 

Andere betrokken lectoraten 

Lectoraat Systeemintegratie  

 
Probleemstelling 

‘Het elektriciteitsnet in ons land is robuust en kent een grote betrouwbaarheid. Toch staat de 
capaciteit van het elektriciteitsnet onder druk. Ons energiesysteem maakt een revolutionaire 
ontwikkeling door, waarbij de netten – de ruggengraat van het energiesysteem – geheel 
anders benut worden. De snelgroeiende vraag naar transportcapaciteit levert in bepaalde 
delen van ons land een wachtrij op van gebruikers, die niet allemaal tegelijk toegelaten 
kunnen worden op het net.’ 

Netcapaciteit - Netbeheer Nederland 

‘De energietransitie en de elektrificatie van de industrie maken dat de vraag naar 
transportcapaciteit op het Nederlandse elektriciteitsnet sterk groeit. Mede daardoor is er 
forse schaarste aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnet ontstaan. Om het probleem 
van congestie op te lossen moeten netbeheerders veel investeren in het verzwaren van hun 
netten. De ACM geeft hen daar ook de nodige financiële ruimte voor bij het vaststellen van 
de tarieven. In de tussentijd worden er innovatieve methodes ontwikkeld om het bestaande 
net slimmer te gebruiken. Bijvoorbeeld door producenten of afnemers van elektriciteit een 
vergoeding geven als zij helpen het net minder te belasten (congestiemanagement). Om te 
onderzoeken of netbeheerders, verbruikers en andere betrokkenen nog meer goede ideeën 
hebben om de beschikbare transportcapaciteit beter te benutten heeft de ACM een 
consultatiedocument over alternatieve transportrechten opgesteld. De ACM nodigt alle 
geïnteresseerde partijen uit te reageren op dit document.’ 

ACM start consultatie om schaarse transportcapaciteit elektriciteit beter te benutten | ACM.nl 

 

Opdrachtomschrijving  

https://www.netbeheernederland.nl/dossiers/netcapaciteit-60
https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-start-consultatie-om-schaarse-transportcapaciteit-elektriciteit-beter-te-benutten
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Deze opdracht is bedoeld voor juridische studenten. Gevraagd wordt om een verdieping te maken in 
de bestaande regels omtrent de transportcapaciteit en de huidige praktijk. Hiervoor zal je de 
Elektriciteitswet en onderliggende regelgeving eigen moeten maken. Het consultatiedocument van 
de ACM biedt nieuwe mogelijkheden. Hoewel netbeheerders een grote behoefte hebben aan meer 
ruimte om capaciteit flexibel toe te wijzen, is het voor marktpartijen en aangeslotenen misschien niet 
heel wenselijk. Je zal dus naast het bureauonderzoek ook in gesprek kunnen gaan met 
projectontwikkelaars en energiecoöperaties. Op deze wijze wordt in kaart gebracht welke 
belemmeringen er verwacht worden in de praktijk. Over je bevindingen informeer je de 
opdrachtgever.  

 

Geschikt voor studenten van de opleiding(en)  

SIRE; HBO recht 

 
Soort opdracht  

Bachelor – afstudeeropdracht 

 

Periode  

Semester 2, januari – juli 2023 

 

 

Wat zijn we en waar vind je ons? 

De Innovatiewerkplaats EnTranCe is de plek waar je als student met docenten, 
onderzoekers, bedrijfsleven, overheden en/of maatschappelijke organisaties samenwerkt 
aan complexe vraagstukken. Dit doen wij op de volgende locaties:  

− Locatie Proeftuin, Zernikelaan 17 
− Locatie Energy Academy Europe, Nijenborgh 6. 

 
Wat bieden we? 

− Interessante, actuele en multidisciplinaire onderzoeksopdrachten op het gebied van 
energietransitie. 

− Ruimte voor samenwerking met lectoren, onderzoekers, docenten en het werkveld. 
− Begeleiding binnen de innovatiewerkplaats door themacoördinatoren, projectleiders 

of experts. 
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Ben je geïnteresseerd? 

Neem dan contact op met: 

Jacqueline Joosse, Coördinator Innovatiewerkplaats EnTranCe. 
T: (050) 595 4708 
E: iwpentrance@org.hanze.nl 


