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Aan:

de heren P.A. Zwiers en J.G.M. Schomaker
(i.a.a. de overige Statenleden)

Assen, 29 mei 2019
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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over
de adhesiebetuiging uitbreiding netcapaciteit TenneT en Enexis

Geachte heren Zwiers en Schomaker,
ln uw brief van 15 april 2019 stelde u een aantal vragen over adhesiebetuiging aan
TenneT en Enexis voor de uitbreiding van de netcapaciteit. Deze vragen beantwoorden wijals volgt.

Vraaq 1
Deelt u de mening van de PvdA-fractie dat de geplande uitbreiding van de netcapaciteit nog geen oplossing biedt voor maatschappelijke initiatieven? Zo nee, waarom
niet?

Antwoord 1
WI delen deze mening niet. De door TenneT en Enexis beoogde oplossrng
voor de netcapaciteitsproblematiek biedt op termijn (6-10 jaa) de mogelijkheid
om een grote hoeveelheid hernieuwbare energieprojecten in Groningen en
Drenthe aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Deze deeloplossing staat niet
op zichzelf, maar maakt deel uit van een veel breder pakket aan maatregelen dat de netbeheerders onder hun hoede hebben en momenteel uitvoering aan geven. Een aantal van deze maatregelen zal ook op de korte en
middellange termijn een (beperkte) vergroting van de netcapaciteit tot gevolg
hebben. Hiermee wordt stapsgewtjs ruimte geboden op het elektriciteitsnet
voor projecten die op dit moment'on hold' staan bij de netbeheerder. Dit zijn
zowel grootschalige als'maatschappelijke' initiatieven.
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Vraas2
Deelt u de mening van de PvdA-fractie dat een oplossing voor de maatschappelijke
initiatieven hoog op de agenda moet staan?

Antwoord 2
Wij zijn het met u eens dat oplossingen voor'maatschappelijke initiatieven'

hoog op de agenda moeten staan. Daarnaast willen wij ook benadrukken dat
ook oplossingen voor grotere projecten nodig zijn om de energiedoelen die in
de Drentse omgevingsvisie staan te bereiken.

Vraaq 3
Bent u bereid bij de minister van Economische Zaken & Klimaat aan te dringen op een
passende oplossing voor dit probleem?

Antwoord 3
Naar aanleiding van de brief van Drenthe aan de minister van Economische
Zaken en Kimaat over de netwerkproblematiek in Drenthe heeft de minister
gedeputeerde SÍe/psÍra uitgenodigd om op 6 juni 2019 met hem hierover van
gedachten te wisselen. Gedeputeerde SÍe/psÍra zal in dit gesprek benadrukken dat de minister aandacht dient te schenken aan de kleinere, maatschappelijke initiatieven.
De verwachting is dat de minister half juni een brief naar de Tweede Kamer
stuurt, waarin maatregelen benoemd worden die de minister gaat nemen om
de netwerkproblematiek in Nederland aan te pakken. Het gesprek op 6 juni zal
ertoe bijdragen dat in deze brief specifieke aandacht wordt besÍeed aan de
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se situ ati e.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter

STATENFRACTIE DRENTHE

Aan de voorzitter van Provinciale Staten in de provincie Drenthe
Mevr. J. Klijnsma
Postbus 122
9400 AC ASSEN
15 april 2019
Betreft:

Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van Orde betreffende
adhesiebetuiging uitbreiding netcapaciteit TenneT en Enexis

Geachte voorzitter,
TenneT en Enexis hebben een investeringsbeslissing genomen om de netcapaciteit in NoordNederland uit te breiden. In de besluitenlijst van Gedeputeerde Staten van week 13 lezen we
dat GS een adhesiebetuiging heeft gestuurd aan TenneT en Enexis over deze beslissing.
In deze besluitenlijst lezen we: “Hiermee wordt op termijn een oplossing geboden voor de
Drentse aansluitproblematiek op het elektriciteitsnet.”
De PvdA Drenthe pleit al langere tijd voor een voorrangspositie voor maatschappelijke
initiatieven, zoals sportverenigingen en dorpshuizen, bij het toekennen van netcapaciteit.
Helaas heeft de Tweede Kamer onlangs een motie van de PvdA met deze strekking
verworpen, waardoor nog steeds geldt ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.
Uit informatie van Enexis blijkt dat bij uitbreiding van de netcapaciteit deze extra capaciteit
al is geclaimd door projectontwikkelaars en de maatschappelijke initiatieven achter het net
vissen. Dat staat wat de PvdA Drenthe betreft haaks op de door GS genoemde oplossing
voor de Drentse aansluitproblematiek.
De PvdA heeft over deze kwestie de volgende vragen:
1. Deelt u de mening van de PvdA-fractie dat de geplande uitbreiding van de
netcapaciteit nog geen oplossing biedt voor maatschappelijke initiatieven? Zo nee,
waarom niet?

2. Deelt u de mening van de PvdA-fractie dat een oplossing voor de maatschappelijke
initiatieven hoog op de agenda moet staan?
3. Bent u bereid bij de minister van Economische Zaken & Klimaat aan te dringen op
een passende oplossing voor dit probleem?

Namens de fractie van de PvdA,
Peter Zwiers
Jos Schomaker

