
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 17 november 2022 
Ons kenmerk 46/1.3/2022001802  
Behandeld door team Ruimte, Energie en Wonen   
Onderwerp: Aankondiging van Tennet over schaarse netcapaciteit  
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Met deze brief informeren wij u over de stappen die wij willen nemen naar aan-
leiding van het bericht van netbeheerder Tennet dat er geen nieuwe netcapa- 
citeit beschikbaar is in Drenthe. Tennet heeft dit bericht op donderdag  
17 november 2022 naar buiten gebracht. Voor de exacte details verwijzen wij u 
naar hun persbericht (zie bijlage).  
Wij zijn zeer teleurgesteld over dit nieuws en verbolgen over de ontstane si- 
tuatie. Het staat vast dat dit bericht grote impact heeft op de Drentse maat-
schappij, ondanks de mogelijke scenario’s die Tennet in hun bericht vermeldt. 
Met name de vestiging van nieuwe bedrijven of uitbreiding van bestaande be-
drijven is de komende jaren zeer onzeker. Daarnaast wordt het verminderen van 
het industrieel gasverbruik door elektrificatie erg moeilijk, net als het bouwen 
van snelladers voor het wegverkeer. Dit slechte nieuws komt bovenop de be-
staande leveringscongestie van zon- en windenergieprojecten in Drenthe. Ge- 
lukkig blijven kleinere aansluitingen zoals huishoudens en kleine mkb-locaties  
gespaard van deze congestieproblemen. Het blijft echter een feit dat dit de 
Drentse maatschappij de komende jaren enorm gaat raken.  
 
De afgelopen jaren hebben wij als een van de eerste provincies de gevolgen van 
een snelle energietransitie ondervonden. Wij hebben hierop geanticipeerd door 
te investeren in slimme oplossingen en ondernemerssteun. Ook is bij de minister 
van Economische Zaken en Kimaat (EZK) en haar departement meerdere malen 
aandacht gevraagd voor deze situatie. Wij hebben daarbij aangegeven dat de 
Drentse problematiek het voorland is voor de rest van Nederland. In meerdere 
brieven aan de minister van Economische Zaken is dit toegelicht en hebben wij 
ondersteuning gevraagd voor de innovatieve oplossingen. Tot dusver is onze 
boodschap niet serieus opgepakt. 
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In 2018 heeft gedeputeerde Stelpstra in zijn rol als onderhandelaar bij het  
Klimaatakkoord al nog de kritische vraag gesteld of er wel netcapaciteit zou zijn 
voor de hernieuwbare opgave uit de RES. Hierop kreeg hij het antwoord dat de 
provincies zich hier geen zorgen over hoefden te maken en zich beter zouden 
moeten richten op de opgave RES. Hoe anders blijkt de praktijk nu eind 2022. Wij 
zullen dan ook aan Tennet vragen om aan u te komen toelichten hoe dit heeft 
kunnen ontstaan en wat het perspectief is voor Drenthe de komende jaren. 
 
Voor ons is stilstand van de Drentse economie geen optie. Daarom willen wij  
kijken hoe wij onze opgedane ervaring op het gebied van netcongestie kunnen 
benutten om toch aansluitingen en projecten mogelijk te maken.  
Zoals u weet, hebben wij inmiddels diverse regelingen om ondernemers te onder-
steunen wanneer zij met netcongestie te maken hebben. Inmiddels is er meer 
dan € 1.000.000,- gestoken in diverse projecten en subsidieregelingen voor zowel 
levering als afname van elektriciteit. 
Daarnaast startte recent een innovatieve pilot in Emmen waarin de provincie met 
de gemeente, kennispartijen en netwerkbeheerders werkt aan betere benutting 
van het bestaande energienetwerk. In deze pilot wordt door slimme oplossingen 
en innovatieve opslagtechnieken meer ruimte gecreëerd op het net. Juist bij uit-
blijven van netuitbreidingen is dit de enige oplossing voor groei en verduur- 
zaming van bedrijfsleven.  
Ook voert Drenthe een succesvolle waterstofagenda. Wij zien waterstof niet  
alleen als een duurzaam alternatief voor aardgas, maar nu mogelijk ook als alter-
natief voor elektrificatie. 
 
Wij gaan het ministerie en Tennet vragen om deze uitdaging samen met ons aan 
te gaan en om 
- mee te doen met ons ondersteuningsprogramma voor Drentse ondernemers 

die met netcongestie van doen hebben. Wij vragen EZK om substantieel bij te 
dragen aan deze Drentse subsidieregelingen (afname-  en leveringscongestie); 

- mee te werken aan de start van een ‘Drentse Taskforce Netcongestie’, waarin 
alle betrokken partijen (overheid, netbeheerders, belangenverenigingen)  
samen zoeken naar oplossingen om het elektriciteitsnet intensiever te ge-
bruiken en versneld uit te breiden. Wij vragen tevens om een nationaal  
kopstuk zoals de heer B. Voorhorst te vragen om hierin mee te werken; 

- mee te doen aan de pilot E-hub Emmen, waarin wij met partners werken aan 
optimale benutting van het bestaande net. Ons inziens een oplossing die goed 
aansluit bij de door Tennet voorgestelde aanpak; 

- een gesprek met de ministers, mevrouw M. Adriaansens en de heer R. Jetten. 
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Wij houden u de komende tijd op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen als  
deze zich voordoen en koppelen terug wat de uitkomst is van het gesprek met de 
ministers.  
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
 
Bijlage Persbericht 
wa.coll. 
 



Drenthe vraagt ministers van EZK om bij te dragen aan oplossingen 
netcongestie  
 
 
Gedeputeerden Tjisse Stelpstra en Henk Brink willen dat het ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat (EZK) gaat bijdragen aan de oplossing van netcongestie. Beide 
gedeputeerden willen hierover in gesprek met de ministers Micky Adriaansens en Rob Jetten. 
Dit vanwege het bericht van TenneT waarin staat er geen ruimte meer is op het 
elektriciteitsnetwerk in Drenthe om grote bedrijven aan te sluiten of uitbreidingen van bedrijven 
mogelijk te maken.   
 
“Wij zijn ontstemd over het bericht van TenneT, omdat wij hier al jaren voor waarschuwen. Ook bij het 
ministerie van EZK. In Drenthe anticiperen we al langer op deze congestieproblematiek. Nu is het echt 
tijd dat het ministerie van EZK ons hier ook bij gaat ondersteunen met financiële middelen en kennis”, 
aldus gedeputeerde Tjisse Stelpstra. Hij denkt ook aan een oplossing zoals recent in Brabant en 
Limburg waar het ministerie een speciaal coördinator benoemde op dit op te lossen. Collega 
gedeputeerde Henk Brink vult aan: “Voor Drenthe is het extra zuur, aangezien we hoge ambities 
hebben op het gebied van hernieuwbare energie, de verduurzaming van het bedrijfsleven en de 
economische groei. Dit bericht beperkt de kansen op vestiging van nieuwe bedrijven en maakt 
uitbreidingmogelijkheden van gevestigde bedrijven vrijwel onmogelijk”.  
 
In het gesprek met de ministers willen de gedeputeerden op zoek naar oplossingen en de uitdaging 
aangaan deze te realiseren. Ze willen het ministerie van EZK, TenneT en Enexis vragen om mee te 
doen met het ondersteuningsprogramma voor Drentse ondernemers die kampen met netcongestie. 
Daarnaast wil Drenthe graag dat alle partijen meewerken aan een ‘Drentse Taskforce Netcongestie’ 
en de pilot E-hub Emmen. In deze pilot werkt de provincie samen met de gemeente Emmen, 
kennispartijen en netwerkbeheerders aan een optimale benutting van het bestaande 
elektriciteitsnetwerk. Samen kijken zij hoe je met dezelfde infrastructuur meer energie kunt 
transporteren door hier beter en slimmer gebruik van te maken. Gedeputeerde Brink: “Bij het uitblijven 
van netuitbreidingen lijkt dit de enige oplossing voor groei en verduurzaming van het bedrijfsleven”.  
 
Drentse aanpak netcongestie 
Drenthe werkt overigens al veel langer via de ‘Drentse aanpak’ aan oplossingen voor 
congestieproblematiek. Er zijn in het ondersteuningsprogramma voor ondernemers twee 
subsidieregelingen.  Een regeling voor ondernemers die geen stroom terug kunnen leveren aan het 
net en een regeling voor ondernemers die geen aansluiting kunnen krijgen op het elektriciteitsnetwerk. 
Deze laatste groep heeft te maken met zogeheten afnamecongestie.  
In Drenthe is door de problemen op het elektriciteitsnetwerk inmiddels al meer dan € 1.000.000,-  
gestoken in ondersteuning van ondernemers die kampen met congestieproblematiek.  
 
 


