ooincieh wis rVesterbrink r, Assen
postadres Postbus r22,94oo Ac Assen
p'.'

www.drenthe.nl
o59z - 36 55 55

provincieprenthe

Aan:
de heer P. Zwiers
(i.a.a. de overige Statenleden)

Assen, 8 september 2O20
O

ns ken m e rk 37 15.21202000 1 485

Behandeld door de heer B.N. Pents (0592) 36 52 32

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van
orde van de PvdA-fractie over creëren netcapaciteit door dimmen grootschalige
energieopwekking.

Geachte heer Zwiers,

ln uw brieÍ van 3 juli 2020 stelde u een aantal vragen over creëren netcapaciteit
door dimmen grootschalige energieopwekking. Deze vragen beantwoorden wij
als volgt.

Vraag 1
Bent u op de hoogte van het experiment rondom zonnepark Woldjersspoor?

Antwoord I
Ja, dit experiment is ons bekend.

Vraag2
contact geweest met Enexis/ Liander om te onderzoeken of een dergelijk experiment in Drenthe uitgevoerd kan worden? Zo nee, bent u daartoe bereid?
ls er

Antwoord 2
Er is contact geweest met de directeur assetmanagement Enexis over het
experiment bijWoldjerspoor en aangegeven dat Drenthe graag meewerkt aan dergelijke of vergelijkbare pilots.
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Vraao 3
Deelt u de mening van de PvdA Statenfractie dat het dimmen van grootschalige
zonne-, en windparken ertoe leidt dat er meer ruimte komt voor kleinschalige

lokale initiatieven?

Antwoord 3
Het dimmen van grootschalige zonne-, en windparken kan een mogelijkheid zijn om efficiënter gebruik te maken van het huidige elektriciteitsnet. Er komt dan gedurende het jaar meer ruimte beschikbaar op het net
voor hernieuwbare energie. Echter dient rekening gehouden te worden
dat het dimmen van parken leidt tot minder efficiency bij deze parken. Er
zitten hier dus economische grenzen aan het dimmen.

Vraag 4
Bent u bereid om contact te zoeken met Enexis om het experiment met zonnepark Woldjersspoor te betrekken bij de marktconsultatie netcongestie w Nieuw
Buinen?

Antwoord 4
De marktconsultatie netcongestie W Nieuw-Buinen is niet 1-op-l te koppelen aan de pilot in de provincie Groningen. Hiervoor is de afstand te
groot. Uiteraard zijn wij wel benieuwd naar de uitkomsten van deze pilot
en de mogelijke ruimte die dit gaat bieden indien een vergelijkbaar experiment in de nabijheid van bijvoorbeeld Nieuw-Buinen wordt toegepast.
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

md/coll

, secretaris

Aan de voorzitter van Gedeputeerde Staten in de provincie Drenthe
Mevr. J. Klijnsma
Postbus 122
9400 AC ASSEN
3 juli 2020
Betreft:

Schriftelijke vragen ex art 41 Reglement van Orde betreffende:
Netcapaciteit creëren door dimmen grootschalige opwekking energie

Geachte voorzitter,
De problematiek rondom netcapaciteit is algeheel bekend. Wij waarderen het initiatief van
het College om een marktconsultatie te doen naar netcongestie met als pilotproject VV
Nieuw Buinen. Wij hopen dat dit tot oplossingen leidt.
Via het Dagblad van het Noorden namen wij kennis van een pilot van Enexis en Liander om
te experimenteren met dimmen om daarmee ruimte te creëren voor aansluiting van meer
initiatieven. 1 Dit experiment gaan ze uitvoeren rondom zonnepark Woldjersspoor in de
provincie Groningen.
U zult begrijpen dat wij met grote interesse dit artikel hebben gelezen. Wij zien hierin kansen
om kleinschalige lokale initiatieven ruimte te kunnen geven. Het liefst zouden wij een
dergelijk experiment ook in Drenthe uitvoeren.
De PvdA heeft over deze kwestie de volgende vragen:
1. Bent u op de hoogte van het experiment rondom zonnepark Woldjersspoor?
2. Is er contact geweest met Enexis/ Liander om te onderzoeken of een dergelijk
experiment in Drenthe uitgevoerd kan worden? Zo nee, bent u daartoe
bereid?
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3. Deelt u de mening van de PvdA Statenfractie dat het dimmen van
grootschalige zonne- en windparken ertoe leidt dat er meer ruimte komt voor
kleinschalige lokale initiatieven?
4. Bent u bereid om contact te zoeken met Enexis om het experiment met
zonnepark Woldjersspoor te betrekken bij de marktconsultatie netcongestie
vv Nieuw Buinen?

Namens de fractie van de PvdA,
Peter Zwiers

