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Motie infrastructuur energietransitie {M403)

Geachte dames en heren,

Aanleiding
U ontvangt deze brief omdat u in de vergadering van 11 juli 2018 bij de behandeling van de Tussenrapportage 
Energietransitie 2016-2019' de motie 'infrastructuur energietransitie' heeft aangenomen. In deze motie roept u 
ons op om 'samen met netwerkbeheerders Enexis en TenneT meer pilots in Groningen op te zetten voor de 
opslag en balancering van duurzaam opgewekte energie, waaronder pilots met buurtbatterijen en met 
grootschalige omzetting en opslag van waterstof. In deze brief geven wij aan op welke wijze wij uitvoering 
hebben gegeven aan deze motie.

Eerdere behandeling in PS
De motie is aangenomen in de vergadering van Provinciale Staten van 11 juli 2018.

Rol en bevoegdheden PS in deze fase
In deze brief lichten wij toe op welke wijze wij uitvoering hebben gegeven aan een door u aangenomen motie. U 
kunt aangeven of de wijze waarop wij uitvoering hebben gegeven aan de motie in lijn is met de motie of dat er 
naar uw mening andere accenten gelegd dienen te worden.

Vervolg
Zoals u in het vervolg van deze brief kunt lezen, geven wij door middel van een aantal reeds lopende pilots al 
uitvoering aan de motie. Daarnaast hebben wij onze inspanningen om tot een oplossing voor de problematiek 
ten aanzien van de netinpassing van duurzame energie te komen geïntensiveerd. Wij zetten daarbij, mede naar 
aanleiding van de motie, ook in op opslagpilots. Hiermee leidt de motie niet tot vervolgstappen.

Extern betrokkenen
Bij het opstellen van deze brief zijn geen externen betrokken. Bij de verschillende pilots en bij de netinpassing 
van duurzame energie is wel sprake van externe betrokkenheid zoals van Tennet en Enexis.

Nadere toelichting
Hieronder lichten wij toe op welke wijze wij uitvoering hebben gegeven aan de motie. Wij geven hierbij eerst aan 
hoe de huidige situatie is ontstaan.
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1. Rol provincie bij de netinpassinq van duurzame energie
Tot 2018 was de rol van de provincie bij de netinpassing van duurzame energie beperkt, De netbeheerders 
(TenneT en Enexis) zijn de partijen die verantwoordelijk zijn voor het tijdig aansluiten en het realiseren van de 
benodigde netverzwaring. Aangezien er voldoende capaciteit beschikbaar was en/of deze tijdig kon worden 
uitgebreid was er geen noodzaak om tot vormen van opslag en balancering te komen. Onze rol was 
voornamelijk om ervoor te zorgen dat de netbeheerders tijdig voldoende capaciteit beschikbaar hadden voor de 
Groningse taakstelling van 855,5 MW wind-op-land.

In 2018 is deze situatie veranderd, omdat de hoeveelheid duurzame energie (met name zonne-energie op land) 
een grote vlucht heeft genomen. De ontwikkeling en realisatie van zonne-energie heeft een kortere 
proceduretijd dan bijvoorbeeld wind op land. Dit gaat over het algemeen dermate snel dat het voor de 
netbeheerders zeer lastig is om hier met investeringen in het net tijdig op te anticiperen. Dit wordt versterkt 
doordat ze pas mogen investeren als over een project al zekerheid bestaat, waardoor de tijd voor de 
netbeheerder nog korter wordt dan wanneer in een eerdere fase geanticipeerd kon worden op zonne- 
energieprojecten, De aansluiting wordt daarmee de vertragende factor. Daar komt nog bij dat de ontwikkeling 
van zonne-energie veelal in gebieden speelt waar de netcapaciteit beperkt is. Dat heeft geleid tot de huidige 
situatie waarbij het aantal zonneparken zo groot is dat deze niet alle op het net aangesloten kunnen worden,

In verband met deze netproblematiek en daartoe opgeroepen door de motie hebben wij het overleg met TenneT 
en Enexis over mogelijke oplossingen geïntensiveerd. Een van de locaties waarover wij momenteel in overleg 
zijn, is Stadskanaal en omgeving. Samen met TenneT en Enexis kijken wij naar een lange termijn oplossing 
voor deze problematiek, namelijk het uitbreiden en verzwaren van het elektriciteitsnet. Aangezien deze lange 
termijn oplossing pas over een aantal jaar gerealiseerd zal zijn, hebben wij TenneT en Enexis^ opgeroepen om 
in overleg te treden met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Autoriteit Consument 
en Markt, zodat de netbeheerders de mogelijkheid krijgen om voor de korte termijn ook andere oplossingen, 
zoals bijvoorbeeld de in de motie genoemde pilots voor opslag, te kunnen toepassen. En bijvoorbeeld te 
regelen dat netbeheerders in een eerder stadium mogen investeren.
Daarnaast heeft onder meer de situatie bij Stadskanaal geleid tot een motie in de Tweede Kamer. Deze motie^ 
verzoekt de regering om 'voorde korte termijn samen met betrokken partijen, waaronder netbeheerders, 
decentrale overheden en initiatiefnemers voor grootschalige duurzame energieprojecten oplossingen te zoeken 
in die gebieden waar sprake is van een capaciteitstekort, bijvoorbeeld door te kijken of in deze gebieden 
experimenten of pilots mogelijk zijn'. Naar verwachting geeft de minister van EZK begin juni aan op welke wijze 
uitvoering wordt gegeven aan deze motie.

Wij merken dat het capaciteitsprobleem op steeds meer plaatsen in de provincie een rol gaat spelen. Onder 
andere voor het draagvlak voor duurzame opwekking en de realisatie van lokale iniatieven is het belangrijk dat 
projecten gerealiseerd kunnen worden. Wij zijn daarom zelf en in IPO verband bezig om het ministerie van EZK 
te overtuigen om op korte termijn met oplossingen, zoals de in de motie benoemde opslagpilots, te komen en dit 
soort situaties in de toekomst te voorkomen. De Regionale Energie Strategie (RES) zal in dit gesprek ook een 
belangrijke rol spelen,

2. Ontwikkelingen waterstof
De motie roept verder op tot pilots met grootschalige omzetting en opslag van waterstof. Op het gebied van 
waterstof zetten wij, mede naar aanleiding van de motie, stappen om tot de ontwikkeling van een 
samenhangend waterstofsysteem in Noord-Nederland te komen. Hiertoe hebben bedrijven en overheden in 
Groningen en Drenthe in het voorjaar van 2019 een investeringsagenda^ opgesteld. Om deze investeringen te 
realiseren wordt het Rijk gevraagd om een gedeelte van de onrendabele top van de waterstofproductie te 
financieren. Voor de verdere ontwikkeling van waterstof is het noodzakelijk dat er een schaalsprong wordt 
gemaakt en dat niet alleen op zichzelfstaande pilots worden gerealiseerd. De investeringsagenda bevat een 
aanzet voor deze schaalsprong. Het uiteindelijke doel is dat door middel van de schaalsprong rendabele 
productie van emissievrije waterstof in 2030 mogelijk is.

Voor de langere termijn streven wij daarbij naar meer windturbines op zee boven Groningen. Hier ligt een 
duidelijke relatie met waterstof en opslag, omdat ons streven is om de op zee opgewekte elektriciteit die niet 
direct wordt gebruikt om te zetten in waterstof, die vervolgens gebruikt kan worden om de industrie in het

^ Brieven aan TenneT en Enexis van 5 februari 2019, getiteld 'Netinfrastructuur omgeving Stadskanaal in relatie tot de energietransitie: oproep 
tot versnelling'.
^ Motie van het lid Agnes Mulder C.S., vergaderjaar 2018-2019, nr. 295.
^ Investeringsagenda waterstof Noord-Nederland, Op weg naar emissievrije waterstof op commerciële schaal. Februari 2019.
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noorden te vergroenen. Zie hiervoor ook de brief die wij onlangs over dit onderwerp aan de Tweede Kamer 
hebben gestuurd^.

Tenslotte zijn wij in Noord-Nederlands verband op Europees niveau aangemerkt als 'Hydrogen Valley'. Vanuit 
Europa bestaat de wens om in een regionaal samenhangend gebied een ‘ecosysteem’ voor waterstofproductie 
en - gebruik te laten ontstaan, als volgend ontwikkelingsstadium op de weg van verspreide 
demonstratieprojecten naar een volledig op hernieuwbare energie gebaseerd energiesysteem, met waterstof als 
een centrale energiedrager. Onze inzet in Noord-Nederland sluit hier goed bij aan.

3. Lopende initiatieven
Naast bovengenoemde ontwikkelingen is er momenteel al sprake van een aantal pilots en initiatieven in de 
opstartfase. Deze ontwikkelingen zijn mede tot stand gekomen in het kader van de motie en worden hieronder 
toegelicht. Uit deze voorbeelden wordt duidelijk dat er nog veel innovatie en dóórontwikkeling nodig is voordat 
er sprake kan zijn van grootschaliger toepassing.

Power to Flex
Wij zijn de leadpartner in het Europese project 'Power to Flex' (P2X). In dit grensoverschrijdende project werken 
bedrijven, hogescholen en overheden uit Noord-Nederland en Noord-Duitsland samen aan het ontwikkelen van 
pilots voor de opslag van duurzame energie. In dit project worden de volgende pilots ontwikkeld:

P2X-installatie voor huishoudens en kleine bedrijven:
er wordt o.a. bij EnTranCe een installatie gebouwd die het overschot aan wind- en zonne-energie 
buffert in waterstof en warmte.
Energie-bufferend waterstoftankstation:
in deze pilot is een waterstoftankinstallatie ontwikkeld waarmee een overschot van duurzame stroom 
kan worden opgeslagen. Het tankstation moet nog worden verplaatst naar EnTranCe.
Meso power-to-X en methanisering/methanolisering:
in deze pilot wordt de 'Swillpower' ontwikkeld. Dit is een innovatief vergistingssysteem waarbij het 
proces wordt geoptimaliseerd. Naast methaan wordt methanol geproduceerd die als grondstof kan 
dienen voor de chemische industrie of als brandstof kan worden gebruikt. De installatie is klaar en staat 
op EnTranCe. Het onderzoek loopt nog.

Tenslotte maakt ook de ontwikkeling van een intelligente energiecontainer onderdeel uit van het project. Deze 
container vormt het hart van een gecombineerd energie- en warmtesysteem, die het mogelijk maakt om de 
verschilende technieken die hernieuwbare energie en warmte opwekken met elkaar te verbinden.

Ronde tafel
Aanvullend op opslagmogelijkheden vormt balancering door middel van smart grids een belangrijk 
aandachtspunt. Wat wij zien is dat veel partijen een onderdeel van een smart grid ontwikkelen of aanbieden. 
Daarom is het van belang dat er afstemming en/of samenwerking plaatsvindt tussen de aanbieders van 
verschillende deeloplossingen. Tegelijkertijd is het belangrijk dat er verschillende benaderingen in de praktijk 
ontwikkeld en getest worden. Wij zijn daarom voornemens om via een ronde tafel de samenwerking rond de 
ontwikkeling van smart grids te stimuleren. Momenteel wordt er gewerkt aan de verdere uitwerking van deze 
ronde tafel. Het plan is om begin september een symposium te organiseren in Groningen.

Projecten In 2019
De ronde tafel richt zich op samenwerking en de ontwikkeling en samenvoeging van praktijkprojecten in de 
toekomst. Naar aanleiding van de motie willen wij graag ook op de korte termijn al aan de slag door een aantal 
concrete praktijkprojecten uit te voeren. Derhalve hebben wij onze inspanningen om tot een aantal concrete 
projecten te komen geïntensiveerd. Dat leidt ertoe dat wij voornemens zijn om in 2019 de volgende twee 
projecten uit te voeren:

V2G5 deelauto in dorpen (Waddenfondsaanvraag; uitslag bekend in juni 2019): 
een deelauto laadt overdag stroom op locaties waar de gebruikers heen gaan (bij voorzieningen in 
dorpen in de regio/stad). Hiermee wordt het elektriciteitsnet ontlast. De deelauto laadt 's avonds terug 
aan het dorpshuis, de dorpswinkel of de sporthal. Er wordt ook een stationaire accu ingezet. Het 
opslagsysteem wordt zodanig ontwikkeld dat het ook flexibiliteit aan andere projecten kan bieden 
(reageren op externe signalen);
Opslaan van energie uit wind en zon in zoutaccu's om invoedingsproblemen te voorkomen:

Brief aan de Commissie Economische Zaken en Klimaat getiteld 'AO Energie en Klimaat 16 mei a.s.' 
^ V2G = vehicle to grid.
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dit is een praktijkdemonstratie waarbij energie die wordt opgewekt door EAZ-windturbines en een 
zonnepark wordt opgeslagen in een zoutaccu. Het doel is om tot een slimme aansturing van opslag van 
duurzaam opgewekte energie te komen die uiteindelijk op meer locaties kan worden toegepast.

Uitvoering motie
U heeft ons opgeroepen 'samen met netbeheerders Enexis en TenneT meer pilots in Groningen op te zetten 
voor de opslag en balancering van duurzaam opgewekte energie, waaronder pilots met buurtbatterijen en met 
grootschalige omzetting en opslag van waterstof. Met bovenstaande denken wij u inzicht te hebben gegeven in 
de wijze waarop wij onze inzet hebben geïntensiveerd en aan de motie invulling hebben gegeven. Wij zullen 
ons blijvend inzetten om opslag en balancering te stimuleren.

Afsluitend
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Groningen:

, voorzitter.

, locosecretaris.
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