
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
   
 
Assen, 22 november 2022  
Ons kenmerk 47/5.6/2022001856  
Behandeld door team Ruimte, Energie en Wonen   
Onderwerp: Voortgang Drentse aanpak Net op Groen  
Status: Ter informatie 
 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
Hierbij informeren wij uw Staten over ons besluit om per 1 januari 2023 het sub-
sidieplafond voor de Subsidieregeling Oplossingen Netcongestie bij Duurzame 
Energieproductie te verhogen. Daarnaast bieden wij u meer informatie over de 
huidige stand van zaken met betrekking tot de provinciale aanpak van net- 
congestie. Wij gaan achtereenvolgens in op de huidige stand van zaken met be-
trekking tot netcongestie in Drenthe en op de verschillende instrumenten waar-
mee de provincie slimme oplossingen voor netcongestie ondersteunt. 
 
Huidige stand van zaken netcongestie in Drenthe  
Doordat er sprake is van transportschaarste op het elektriciteitsnet ontstaat file-
vorming, ofwel netcongestie. Dat is aan de orde op zowel het gebied van terug-
levering van duurzame elektriciteit als afname van elektriciteit van het net1. 

− Teruglevering: concreet betekent dit dat initiatiefnemers van duurzame elek-
triciteitsprojecten niet of nauwelijks een aansluiting kunnen krijgen om hun 
elektriciteit terug te leveren aan het net. Daardoor kunnen bijvoorbeeld  
zonneparken en zon-op-dakinstallaties niet worden aangesloten. 

− Afname: ook is op 17 november door Tennet transportschaarste op het gebied 
van afname van elektriciteit afgekondigd voor het grootste deel van Drenthe. 
Dat betekent dat het niet of nauwelijks mogelijk is om een grotere aansluiting 
voor elektriciteitsverbruik te krijgen, bijvoorbeeld bij uitbreiding van een be-
drijf of bij elektrificatie van bedrijfsprocessen. Hiermee is de urgentie van het 
ondersteunen van initiatiefnemers op dit vlak nog verder toegenomen. 

 
  

 
1 U kunt de actuele situatie op het gebied van transportschaarste vinden via https://capaciteits-

kaart.netbeheernederland.nl/ 

https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/
https://capaciteitskaart.netbeheernederland.nl/
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Netcongestie kan daarmee de energietransitie in Drenthe vertragen en kan eco-
nomische ontwikkeling en verduurzaming van bedrijfsprocessen hinderen. De 
netbeheerders Tennet, Enexis en Rendo doen de komende jaren grote investe-
ringen om de capaciteit van het elektriciteitsnet te vergroten. Dit vraagt echter 
wel ontwikkeltijd. Om in de tussentijd toch verder te gaan met de energie- 
transitie en om slimmer om te gaan met de beschikbare capaciteit, zet de pro- 
vincie in op het stimuleren van slimme energieoplossingen. Uw Staten hebben 
hiervoor in april 2021 € 1.000.000 ter beschikking gesteld uit de Reserve Inves- 
teringsagenda PLUS 2020-2023. 
 
Verhoging subsidieplafond Oplossingen Netcongestie bij Duurzame Energie-
productie 
In het afgelopen jaar is de subsidieregeling Oplossingen Netcongestie bij Duur-
zame Energieproductie open geweest. Hieruit zijn tot op heden tien haalbaar-
heidsstudies en twaalf technische oplossingen voor netcongestie ondersteund.  
Op basis van de subsidieaanvragen verwachten we hierbij een investering van  
initiatiefnemers in technische oplossingen van bijna € 970.000,--. Het totale be-
drag aan subsidies voor dit onderdeel is tot op heden ongeveer € 540.000,--. Voor 
elke euro die vanuit de provincie wordt gesubsidieerd, leggen initiatiefnemers 
dus circa € 1,80 zelf bij. 
 
De subsidieaanvragen gaan over het algemeen over het plaatsen van batterij- 
systemen, meestal in combinatie met zonnestroominstallaties. De aanvragen  
komen met name vanuit bedrijven. Ook een aantal sportverenigingen heeft een 
aanvraag gehonoreerd gekregen.  
 
Door deze grote aandacht voor de subsidieregeling zijn de beschikbare middelen 
voor de regeling naar verwachting niet voldoende om aan de marktbehoefte te 
voldoen. Bovendien is de urgentie van het congestievraagstuk met de aankon- 
diging van Tennet van 17 november nogmaals benadrukt. Wij hebben daarom op 
22 november 2022 besloten het subsidieplafond van de regeling per 1 januari 
2023 met € 450.000,-- te verhogen.  
 
Subsidie Oplossingen Netcongestie bij Afname van Elektriciteit in het Elek- 
triciteitsnetwerk 
Vanaf 19 september 2022 is er ook een subsidieregeling open voor Drentse  
bedrijven die te maken hebben met afnamecongestie. Bedrijven kunnen subsidie 
aanvragen voor haalbaarheidsonderzoek naar mogelijke oplossingen bij afname-
congestie. Het onderzoek geeft de bedrijven inzicht in hun handelingsperspectief 
op het moment dat zij geen aansluiting of uitbreiding op het elektriciteits- 
netwerk kunnen krijgen. 
 
De provincie wil bedrijven de kans geven om via het onderzoek in kaart te  
brengen wat voor mogelijkheden er dan nog wel zijn, zodat bedrijven verder 
kunnen met verduurzaming. Daarnaast draagt het inzicht in de gevonden op- 
lossingen bij aan de continuïteit van productie en behoud van werkgelegenheid 
in Drenthe. Bedrijven kunnen maximaal € 4.500,- subsidie aanvragen voor een  
onderzoek.  
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Overige instrumenten 
De hiervoren genoemde subsidieregelingen maken deel uit van de Drentse  
aanpak om bedrijven te stimuleren energie te besparen en te ondersteunen bij 
netcongestieproblematiek. Andere regelingen binnen de Drentse aanpak zijn  
‘Energiestudies voor industriële bedrijven’, de MKB-Adviesvoucher en de energie-
scan van het bureau Klimaatroute. Daarnaast is er nog een handreiking met tien 
mogelijke oplossingen bij netcongestie beschikbaar2. Naar aanleiding van de uit-
gangspunten in deze handreiking zijn er verschillende bijeenkomsten voor onder-
nemers georganiseerd.   
 
Zo zijn er in juni 2022 honderd ondernemers, aanbieders van oplossingen en ge-
meenteambtenaren bijeen gekomen tijdens ‘Het Drentse net op Groen’-congres.  
Omdat de onbekendheid met de juridische gevolgen van de oplossingen vaak tot 
vragen leidt zal er in 2023 een aanvulling op de handreiking gepresenteerd  
worden. Hierin worden de juridische implicaties van de verschillende maatregelen 
voor de ondernemers uitgelegd.  
 
Vervolg 
Naar verwachting blijft netcongestie een belangrijk vraagstuk in de komende  
jaren. Het college blijft daarom inzetten om slimme oplossingen om met het 
energiesysteem om te gaan, bijvoorbeeld met de genoemde subsidieregelingen 
en andere instrumenten. Indien nodig zullen wij hiertoe aanvullende voorstellen 
aan uw Staten doen. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
mb/coll. 

 
2 Deze is te vinden via https://www.provincie.drenthe.nl/publish/pages/131514/rew-w2104_099-
infographics-netcongestie_1920x1080_def.pdf 


