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Schriftelijke vragen over de netcapaciteit in Westerveld

Geachte heer De la Mar,

Begin dit jaar zijn door u namens de fractie Progressief Westerveld schriftelijk vragen gesteld aan het
college op grond van artikel 36 van het Reglement van Orde over de capaciteit van het
elektriciteitsnet. Aanleiding van de vragen is de bekendmaking van TenneT en Enexis, waarin staat dat
er op verschillende plekken in Groningen en Drenthe geen capaciteit meer is voor de aansluiting van
nieuwe initiatieven voor duurzaam opgewekte energie.
In het onderstaande gaan we in op de door u gestelde vragen. Voor de zorgwldigheid willen wij u per
gestelde vraagvaî een antwoord voorzien:

Vraag 1: \ilil het college een meldpunt instellen voor (mogelijke) aanvragers van grootverbruik
aansluitingen, zodat een beeld kan worden gekregen van de omvang van het probleem?
Vraag 2: Misschien is het rurdzanm om een provinciaal meldpunt in te stellen; wil het college
hierover overleg voeren met de Drentse gemeenten en de provincie?
Het college heeft contact met Enexis, TenneT en Rendo. In het traject van de Regionale
Energiestratiegie (RES) zitten de twaalf Drentse gemeenten ambtelijk en bestuurlijk om tafel met
onder andere de netbeheerders.
Enexis, TenneT en Rendo hebben in kaart gebracht welke projecten zijn gerealiseerd in 2017, welke
projecten worden aangesloten, welke projecten wel vergund en gesubsidieerd zijn maar niet
aangesloten kunnen worden en welke projecten in ontwikkelingzijn in een oriënterende fase. Omdat
inzichtelijk is waar de knelpunten liggen is een gemeentelijk enlof provinciaal meldpunt geen

aanvulling.

Vraag 3: Wil het college samen met andere gemeenten en de provincie in overleg treden met het
Rijk om tot een oplossing te komen voor het probleem met de SDE+ subsidies?
De uiterste termijn voor het verstrekken van de opdracht voor de bouw van de productie-installatie is
18 maanden na afgifte van de SDE+ beschikking. Aanvragers van de SDE+ beschikking kunnen
uitstel van de termijn aanvragen voor vertraging die niet te wijten is aan de aanvragers.
Wij zullen het signaal kenbaar maken biruren de samenwerking van de RES.
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Vraag 4: Kan het college in kaart brengen wat de situatie is voor het hele Westerveldse
grondgebied?
Enexis, TenneT en Rendo hebben samen in kaart gebracht wat de situatie in Westerveld is. Zoals in de
schriftelijke vragen benoemd is, is de gemeente Westerveld afhankelijk van de stations in Beilen en
Hoogeveen. Deze stations hebben op dit moment geen ruimte voor grootverbruikersaansluitingen die
terugleveren aan het elektriciteitsnet.
Enexis heeft toegezegd dat alle aanwagen met een 3 x 80 ampère aansluiting (grootste
kleinverbruikers aansluiting), altijd aangesloten worden. Dit betekend dat alle huishoudens in
Westerveld in ieder geval aangesloten kururen worden. Enexis zeI zichmet man en macht in om de
projecten met een gtootverbruikersaansluiting zo snel als mogelijk aan te kunnen sluiten.
Vraag 5: Wil het college op korte termijn met de raad overleggen over hoeveel duurzame
energie we in de komende jaren willen gaan opwekken in Westerveld en hoeveel
transportcapaciteit daarvoor nodig is?
ln het traject van de RES wordt berekend hoeveel hemieuwbare energie opgewekt kan worden na
aftrek van beperkingen zoals laagvliegroutes. Vervolgens wordt gekeken wat er maatschappelijk
haalbaar en wenselijk is; een "ideale energiemix Westerveld".
Enexis is in dit traject één van de stakeholders en baseert haar strategische ontwikkelingen van het
netwerk op de uitkomsten van het RES{raject. Naast het lopende traject is Enexis continue aan het
ontwikkelen om de huidige problemen op te lossen. Het college neemt u mee in de ontwikkelingen en
acht een gesprek over benodigde netcapaciteit niet noodzakelijk.
Vraag 6: De gemeente is (bescheiden) aandeelhouder van Enexis. Wit de gemeente het
planningsprobleem, liefst met andere gemeenten, daar ook aan de orde stellen?
Zoals aangegeven heeft de gemeente contact met onder andere Enexis. Samen kijken we met een blik
naar de toekomst om te bepalen wat strategische oplossingen zijn.
Meer informatie
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0521en via
info@,gemeentewesterveld.nl

Met wiendelijke groet,

N.L.
secretaris

