
prooincie h ttis S7esterbrink r, Assen
postadres Postbus r22, 94oo Ac Assen

www.drenthe.nl
o59z - 36 55 55

provincieprenthe

Aan:

de heer P. Zwiers

(i.a.a. de overige Statenleden)

Assen, 26 mei2020
Ons kenmerk 221 5.31202000 1 0 1 I
Behandeld door de heer B.N. Pents (0592) 36 52 32

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde over
netcapaciteit voor particul ieren

Geachte heer Zwiers,

ln uw brief van 30 april stelde u een aantal vragen over netcapaciteit voor particu-

lieren. Deze vragen beantwoorden wijals volgt.

Vraaq I
Bent u op de hoogte van de problematiek dat particulieren niet terug kunnen leveren?

Zo ja, heeft u een beeld van de omvang van de problematiek?

Antwoord 1

Ja, wij ztjn op de hoogte van het bestaan van deze slÍuaÍies. De oorzaak is dat
in sommige gebieden het zonne-energie aanbod van particulieren tijdelijk ho-
ger is dan waar het lokale laagspanningsnet op uitgelegd is. DaarnaasÍ spe/en
factoren zoals het niet aanmelden van zonnepaneelinstallaties een rol, net als

niet goed aangesloten installaties. Navraag bijde netbeheerder leert ons dat
dit leidt tot een kortdurende storing bij ongeveer 0,5 9/o van de particulieren

met zonnepanelen. Netbeheerder Enexis geeft aan dat zij voor haar hele

voorzieningsgebied in Nederland 10 tot 100 klachten per maand krijgt met een
piek in de maand april. Voor de netwerkbeheerder zijn deze klachten op laag-

spanningsniveau aanleiding om de problemen zo snel mogelijk te verhelpen.

Vraag2
ls dit onderwerp van gesprek met de Minister? Zo nee, bent u bereid dit onder de

aandacht te brengen bij de Minister?
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Antwoord 2
Recent hebben wijde transportschaarste in Drenthe onder de aandacht
gebracht in een gesprek met de minister en zullen dit blijven doen. De storing
bij de particulieren heeft echter een andere oorzaak en geen relatie met de
transportschaarste. Desalniettemin vinden wij het belangrijk dat juist particu-
lieren kunnen blijven investeren in duurzame energie. Dit vraagt om blijvende
inzet van de netbeheerders. Wij zullen zowel bij de netbeheerder als bij de
minister het belang hiervan onder de aandacht (blijven) brengen.

Vraaq 3
Bent u het eens met de PvdA dat particulieren een teruglevergarantie moeten
hebben?

Antwoord 3
Wij zijn van mening dat deze klachten zoveel mogelijk voorkomen moeten
worden en wanneer deze zich toch voordoen deze zo snel mogelijk moeten
worden opgelost.

Vraas 4

ln de Veenkoloniën wordt onder andere een grootschalig windpark gerealiseerd. Logi-

scherwijs zal dit leiden tot meer druk op het elektriciteitsnet en daarmee toenemende
problematiek. Bent u het met ons eens dat omwonenden van het windpark niet ook
hier de dupe van mogen zijn?

Antwoord 4
Er is geen relatie met de door u benoemde problematiek en de druk op de

elektriciteitsnetten als gevolg van de windparken. De windparken zijn aan-
gesloten op het hoogspanningsnet en niet op het laagspanningsnet waar par-

ticulieren op zrjn aangesloten.

Vraaq 5

Ziet u andere mogelijkheden om deze problematiek aan te pakken?

Antwoord 5
De sterke groei van hernieuwbare energie in Nederland leidt ertoe dat er veel
plekken zijn waar de elektriciteitsnetten moeten worden aangepast. Van de

netwerkbeheerder vernemen wij dat de bottleneck op dit moment voornamelijk
ligt in de beschikbare menskracht om de projecten te realiseren.

Wij zien geen mogelijkheden om dit vanuit onze rol als provinciaal bestuur aan
te pakken.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter secretaris



    

 
Aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten in de provincie Drenthe 
Mevr. J. Klijnsma 
Postbus 122 
9400 AC  ASSEN 
 
 
30 april 2020 
 
 
Betreft: Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van Orde betreffende Netcapaciteit 

voor particulieren 
 
 
Geachte voorzitter, 
 
De problematiek rondom netcapaciteit speelt al langere tijd. 
Nieuwe initiatieven rondom grootverbruik kunnen vaak niet worden aangesloten, omdat er 
geen capaciteit beschikbaar is. We kennen de situatie bij onder andere de vv Nieuw Buinen. 
Voor kleinverbruikers geldt een wettelijke aansluitplicht. 
 
De Statenfractie van de PvdA heeft de laatste tijd signalen ontvangen dat particulieren 
(kleinverbruikers) wel zijn aangesloten, maar dat op zonnige dagen hun installatie uitslaat, 
omdat de elektriciteit niet terug geleverd kan worden op het elektriciteitsnet. 
Daarmee kunnen ze niet profiteren van hun installatie, zelfs niet voor het deel van hun 
actuele eigen verbruik. 
De problematiek is onder andere aan de orde in de Veenkoloniën.  
De problematiek wordt bevestigd door lokale installateurs. Zij geven aan dat het een 
groeiend probleem is, met name waar grootschalige energie installaties worden 
gerealiseerd. 
 
De Statenfractie van de PvdA vindt dit een uiterst ongewenste situatie. Particulieren dienen 
de garantie te hebben dat ze terug kunnen leveren aan het net. Het mag niet zo zijn dat 
grootschalige initiatieven ten koste gaan van de kleinverbruiker.  
 
De PvdA heeft over deze kwestie de volgende vragen: 
 

1. Bent u op de hoogte van de problematiek dat particulieren niet terug kunnen 
leveren? Zo ja, heeft u een beeld van de omvang van de problematiek? 
 



2. Is dit onderwerp van gesprek met de Minister? Zo nee, bent u bereid dit 
onder de aandacht te brengen bij de Minister? 
 

3. Bent u het eens met de PvdA dat particulieren een teruglevergarantie moeten 
hebben?  
 

4. In de Veenkoloniën wordt onder andere een grootschalig windpark 
gerealiseerd. Logischerwijs zal dit leiden tot meer druk op het elektriciteitsnet 
en daarmee toenemende problematiek. Bent u het met ons eens dat 
omwonenden van het windpark niet ook hier de dupe van mogen zijn? 
 

5. Ziet u andere mogelijkheden om deze problematiek aan te pakken?  
 
 
Namens de fractie van de PvdA,  
 
Peter Zwiers 
 


