
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 13 december 2022 
Ons kenmerk 50/5.6/2022002027 
Behandeld door team Ruimte, Energie en Wonen (0592) 36 55 55  
Onderwerp: Wijzigen subsidieregeling oplossingen netcongestie bij afname van 
elektriciteit in het elektriciteitsnetwerk  
Status: Ter informatie 
 
 
Geachte voorzitter/leden,  

Hierbij informeren wij u over ons besluit om de subsidieregeling ‘Oplossingen 
netcongestie bij afname van elektriciteit in het elektriciteitsnetwerk’ te wijzigen. 
Deze subsidieregeling is onderdeel van de zogenaamde Drentse aanpak, gericht 
op het faciliteren van ondernemingen bij het vinden van oplossingen voor net-
congestie en CO2-reductie. Op grond van deze regeling kan subsidie aan- 
gevraagd worden voor het laten uitvoeren van onderzoek naar de haalbaarheid 
van het technisch oplossen van belemmeringen veroorzaakt door afnamecon- 
gestie op het elektriciteitsnet. De netcongestie situatie wordt snel urgenter en 
beslaat nu de hele provincie Drenthe en treft potentieel 700 ondernemingen met 
een grootzakelijke elektriciteitsaansluiting die willen uitbreiden. Ook de ves- 
tiging van nieuwe bedrijven in Drenthe wordt hierdoor geraakt. 

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 net. 

• 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. 
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• Afname: ook is op 17 november 2022 door landelijke netbeheerder 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 grootverbruik aansluiting voor elektriciteitsverbruik te  
krijgen, bijvoorbeeld bij vestiging of uitbreiding van een bedrijf of bij elektrifi-
catie van bedrijfsprocessen. Hiermee is de urgentie van het ondersteunen van 
initiatiefnemers op dit vlak nog verder toegenomen. Naar aanleiding van de 
aankondiging van Tennet dat zij in de provincie Drenthe tegen grenzen aan-
loopt, is de regeling op drie punten aangepast. Ten eerste is het subsidie- 
bedrag verhoogd om een diepgaander onderzoek mogelijk te maken, ten 
tweede is de regeling nu open voor ondernemingen in heel Drenthe, zolang 
de aanvrager voldoet aan de gestelde toetsingscriteria en ten derde is het  
subsidieplafond verhoogd. De extra middelen voor de Subsidieregeling Oplos-
singen netcongestie bij afname van elektriciteit in het elektriciteitsnetwerk, 
versterken de inzet op een goed ondernemersklimaat en een duurzaam ener-
giesysteem in de provincie Drenthe. 

Netcongestie kan de energietransitie in Drenthe vertragen en kan economische 
ontwikkeling en verduurzaming van bedrijfsprocessen hinderen. De landelijk net-
beheerder Tennet en regionaal netbeheerders Enexis en Rendo doen de ko-
mende jaren grote investeringen om de capaciteit van het elektriciteitsnet te ver-
groten. Dit vraagt echter wel ontwikkeltijd. Om in de tussentijd toch verder te 
gaan met de energietransitie en om slimmer om te gaan met de beschikbare  
capaciteit, zet de provincie in op het stimuleren van slimme energieoplossingen. 

De provincie gaat ook in gesprek met het Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat en de netbeheerders om de netcongestieproblematiek en de Drentse 
aanpak om dit op te lossen, nogmaals onder de aandacht te brengen. Wij zullen 
het ministerie dringend verzoeken om de provinciale inzet die tot nu toe  
gepleegd is te ondersteunen en financieel bij te dragen aan deze Drentse  
aanpak. 

Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
md/coll. 
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