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Onderwerp: Uitbreiding elektriciteitsnetwerk Drenthe 

Status: Ter informatie 

Geachte voorzitter/leden, 

Hierbij informeren wij u over de uitbreiding en aanpassingen op het elektriciteits

netwerk in Drenthe" 

Vanwege tekort op het elektriciteitswerk kunnen veel plannen voor duurzame opwek

king van stroom op dit moment niet doorgaan. De gezamenlijke inspanning die wij de 

komende jaren met behulp van de Regionale Energiestrategie willen leveren maakt dit 

knelpunt nog groter. Forse uitbreiding van het elektriciteitsnet is dus nodig. 

Wij zijn hierover in goed overleg met landelijk netbeheerder TenneT en regionale net

beheerders Enexis en Rende en trekken hierin samen op. 

Transformatorhoofdstation 

In Drenthe is behalve uitbreidingen en aanpassingen van het midden- en laag

spanningsnet en de diverse 110 kV-stations ook een aantal ingrijpende en kostbare 

aanpassingen van het TenneT-hoogspanningsnet noodzakelijk. Het gaat om aanpas

singen op de 380 kV- en de 220 kV-hoogspanningsnetten. Deze lopen vanuit 

Groningen door Drenthe naar Zwolle. Een belangrijk onderdeel daarvan is de bouw 

van een nieuw transformatorhoofdstation in Oost-Drenthe. TenneT bestudeert 

hiervoor momenteel geschikte locaties, die in de buurt van de bestaande 380 kV

hoogspanningsverbinding liggen. 

In overleg met provincie en betrokken gemeenten willen de netbeheerders dit voorjaar 

de locatie voor dit transformatorhoofdstation bepalen. Bij de locatiekeuze spelen de 

ruimtelijke impact en de omgeving een belangrijke rol. Een zorgvuldig communicatie

en participatietraject ten aanzien van de landschappelijke inpassing en de uitvoering, 

maakt deel uit van de procedure die TenneT dient te volgen. TenneT werkt hierin 

samen met provincie en gemeenten. De ambitie is om het nieuwe transformator-
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hoofdstation in 2025 in gebruik te nemen. Dit is mede afhankelijk van de doorlooptijd
van de planologische procedures.

Alternatieve oplossingen
Het realiseren van dergelijke aanpassingen aan het elektriciteitsnetwerk kost veel tijd.

Op dit moment hebben veel initiatiefnemers van duurzame energie haast, bijvoorbeeld
omdat de termijn voor de SDE+-subsidie afloopt. Wij zoeken daarom ook naar alterna-
tieve oplossingen om bestaande initiatieven te kunnen realiseren. Samen met kennis-
organisaties, netwerkbedrijven en het Rijk helpen wij de ondernemers bij het zoeken
naar oplossingen om toch hun duurzame ambities te realiseren. Wij investeren in

slimme technieken, zoals opslag, omzetting in waterstof en slimme netwerken.
Ook zijn wij in gesprek met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)
om te kijken of wetgeving aangepast kan worden en of er betere en meer flexibele
regels voor netbeheerders en ondernemers mogelijk zijn. Vorige week is daar van
onze zijde samen met de provincie Groningen bestuurlijk een gesprek over geweest
met de directie op EZK. ln dat gesprek is ook de uitdrukkelijke wens op tafel gelegd
voor een bestuurlijk overleg met de minister. ln ieder geval is al wel bekend dat er een
collectief uitstel van de realisatietermijn van een jaar wordt gegeven voor reeds ver-
leende SDE+-subsidies. Wij zullen dat jaar zeker benutten om voor de bestaande
knelpunten op dat vlak naar oplossingen te zoeken.

Wij zijn ons ervan bewust dat de uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk de nodige
impact heeft en werken daarom nauw samen met alle betrokken partijen. De uit-

breiding is echter noodzakelijk om onze ambitie op het gebied van de energietransitie
te realiseren. Wij houden u de komende periode zo goed mogelijk op de hoogte van
alle ontwikkelingen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

voorzitter secretaris
wa.coll


