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Congestie in de media



Wat is congestie
management ?

• Tijdelijke maatregel tot verzwaring is 

gerealiseerd

• Meer klanten aansluiten

• Gereguleerde activiteit

• Netveiligheid



Capaciteitskaart Nederland

Bron: Capaciteitskaart elektriciteitsnet (netbeheernederland.nl)

https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/


• Congestiemanagement platform van de 

Nederlandse netbeheerders.

• Platform zorgt voor het bijeenbrengen van 

vraag en aanbod van flexibiliteit.

• Zorgt voor wegnemen congestie en zorgt 

dat het energiesysteem in balans blijft. 

Wat is GOPACS?



GOPACS 
UITLEGVIDEO

GOPACS is een platform waarmee de 

netbeheerders samen met de marktpartijen en 

grootverbruikers proberen congestie in het 

elektriciteitsnet op te lossen. In deze video 

vertellen wij je uit hoe het werkt.

https://www.youtube.com/watch?v=n_XpWg8VwpM


Nieuwe marktrol CSP (Congestie Service Provider)

De CSP kan namens een aangeslotene een

redispatch-bieding doen en optreden voor de 

inzet van een capaciteitsbeperking. 

(Klant / Aangeslotene kan zelf ook CSP worden)

Om als CSP erkend te worden, moet een partij met 

minstens één aansluiting of groep van aansluitingen 

het prekwalificatieproces succesvol doorlopen. (komt 

bij Tennet te liggen)

Kwalificatieproces systemen: www.partnersinenergie.nl

Erkenningsprocedure / Kwalificatieproces

De CSP kan (op termijn) namens een groep van 

één of meer aangeslotenen een groepsbieding 

doen.

Groepsbieding

Bieding namens klant / aangeslotene

http://www.partnersinenergie.nl/


Redispatch Biedplichtcontract

Contract voor redispatch 
capaciteit. Verplicht tot 
biedingen voor duur contract en
overeengekomen voorwaarden
(beschikbaarheids vergoeding / Afroep)
Afroep via GOPACS (intraday)

Capaciteitbeperkingscontract
zonder afroep
Afroep NIET via GOPACS

Lange termijn contract voor
beperking van transport vermogen. 
Aangeslotene of CSP gaat op vooraf 
overeengekomen momenten het 
transport beperken tot een
afgesproken capaciteit

Capaciteitbeperkingscontract
met afroep
via GOPACS (maar niet verplicht)

Contract voor capaciteitsbeperking
met plicht voor aangeslotene op 
verzoek van netbeheerder transport 
te beperken tegen overeengekomen
prijsvariabelen. De beperking wordt 
day-ahead afgeroepen.

“Producten” Marktgebaseerd
Congestiemanagement 

01
Redispatch

RNB met CSP

02
Biedplichtcontract

RNB met CSP

04
Capaciteitbeperkings contract

RNB met Klant of CSP

03
Capaciteitbeperkingscontract

RNB met Klant of CSP

02

03 04

01

Verzoek tot beperking vraag
naar transport.  Door 
meer/minder afname of 
invoeding waarbij de prijs door 
de markt wordt bepaald.
Afroep via GOPACS (intraday)



Handelsmarkten

Termijnmarkten 
(tot 1 WD voor leveringsperiode)

Jaar MaandKwartaal

Regelmarkt

Congestie

Day Ahead

Secundair (AFRR) Automatic 

Frequency Restoration Reserve

Intraday

Op de dag

Primair (FCR) (08-09uur)

Frequency Containment Reserves

Tertiair (MFRR) 
Noodvermogen Automatic 

Frequency Restoration Reserve

Capaciteit
beperkingscontract
met  afroep (kan 

via GOPACS

Redispatch
congestie 
(GOPACS)

Biedplicht 
contract congestie 

(GOPACS)

Platform

Day Ahead

Capaciteit
beperkingscontract

zonder afroep 
(bilateraal)

Voor 12.00 uur

13.00 / 14.00 E 
programma 

bekend en evt. 
match op EPEX

08.00 – 11.00 uur 14.00 tot 15 minuten voor levering

DD-1

NMCM Redispatch

01

0203 04

Tijdslijnen Producten



Wat levert deelname aan
congestiemanagement mij op?

• Je helpt mee congestie op te lossen en 
daarmee storingen te voorkomen. 

• De kans om in het NMCM regime terecht te 
komen wordt kleiner.

• Ruimte om tot overeenstemming te komen
met DSO (Regionale Netbeheerder) over de 
inhoud van een capaciteitsbeperking
contract

• Voor Capaciteitbeperkings contract en 
redispatch mogelijkheid tot 
beschikbaarheidsvergoeding en vergoeding
per afroep.

• Voor redispatch bepaalt de markt de prijs
m.u.v. Biedplichtproduct

Ondernemer
• Meer aansluiten en voorkomt stagnatie

economische groei

• Maatschappelijk belang om samen met
stakeholders bij te dragen aan mogelijk
maken energietransitie

Gemeente / Provincie



Niet marktgebaseerd
congestiemanagement
(NMCM)

Via natuurlijke groei kan de netbeheerder in een regime terecht
komen van niet marktgebaseerd congestiemanagement.

Een gereguleerde vergoeding is van toepassing voor NMCM.



Hoe werkt GOPACS?



Ik heb flexibiliteit, 
waar kan ik 
terecht?
Voor klanten/aangeslotenen: Relatiemanager 

Grootzakelijk of informeer bij je netbeheerder

Voor marktpartijen:  

relatiemanagers@partnersinenergie.nl

Meer info GOPACS

Veel gestelde vragen Grootverbruikers – GOPACS

Veel gestelde vragen Marktpartijen – GOPACS

CSP register (tennet.eu)

www.partnersinenergie.nl

www.gopacs.eu

mailto:relatiemanagers@partnersinenergie.nl
https://www.gopacs.eu/informatie-zakelijke-grootverbruikers/veel-gestelde-vragen-grootverbruikers/
https://www.gopacs.eu/informatie-marktpartijen/veel-gestelde-vragen-marktpartijen/
https://www.tennet.eu/nl/csp-register
http://www.partnersinenergie.nl/
http://www.gopacs.eu/


VRAGEN?


