
Doorpakken en investeren: De komende 10 jaar investeert TenneT 
in Nederland en Duitsland 40 miljard euro in hoogspannings-
infrastructuur voor de energietransitie, benodigd voor het versterken 
van het net op land en het distribueren van zon- en windenergie 
- waaronder het aansluiten van circa 11,5 GW wind op zee. Zo 
dragen we bij aan het behalen van de reductie-doelstellingen van 
20,2 Mton voor elektriciteit in 2030.

Nu samen werken aan de toekomst: Als we de energietransitie 
betaalbaar, duurzaam én met leveringszekerheid willen realiseren 
zullen we zowel in binnen-en buitenland moeten samenwerken 
voor het inrichten van ons toekomstig energiesysteem. Daarom 
hebben we bijvoorbeeld recent samen met Gasunie onze 
“Infrastructure Outlook 2050”-studie (fase 2) gepresenteerd, die 
inzet op optimalisatie van het gehele energiesysteem. Met Thyssen 
Gas en Gasunie werken we aan de realisatie van een 100MW 
elektrolyse-installatie die vanaf 2022 groene waterstof kan leveren 
voor de industrie en kan dienen als opslag van duurzame energie 
in gasvorm.

Digitalisering als katalysator: TenneT zet nu en in de komende 
jaren vol in op digitalisering van zowel onze eigen bedrijfsvoering 
als de gehele energiemarkt. Digitalisering is een voorwaarde om 
onze bestaande hoogspanningsnetten intensiever te kunnen 
gebruiken de komende jaren en om zo de energietransitie 
betaalbaar te houden, bijvoorbeeld door een sterke data-gedreven 
onderhoudsplanning, maar ook door het elektriciteitsnet slimmer te 
besturen. Voor de toekomst van de energiemarkt zetten wij in op 
nieuwe technologieën en concepten zoals blockchain-gebaseerde 
platformen, zodat we samen met alle actoren in de energiesector 
de benodigde flexibiliteit aanwezig bij bedrijven en consumenten 
kunnen ontsluiten.

“Voor het slagen van de 
energietransitie is systeemdenken nodig. 
TenneT neemt daarom het initiatief om

 te verbinden en samen te werken aan het beste 
energiesysteem van de toekomst.”

“De transitie mag nu geen tempo verliezen; 
2030 is voor TenneT morgen, 2050 overmorgen. 

Daarom investeert TenneT in het net op land en op zee, 
in digitalisering en in het ontsluiten van flexibiliteit”
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KEK KLIMAATSTATEMENT 

De opvolging van het Klimaatakkoord vraagt om leiderschap. KEK brengt 
de ambitie van young professionals en daadkracht van CEO’s samen. 

Met elkaar spreken zij zich uit voor concrete acties.
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