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Groningen, 16 april 2018

Geacht College,

Recent hebben netbeheerders Enexis en TenneT in een gezamenlijk persbericht te weten gegeven 
dat er een capaciteitsgebrek dreigt te ontstaan op ’s lands electriciteitsnetwerk . De vermelde 1

oorzaak hiervoor is de onverwacht sterke groei in het aantal zonneparken in het afgelopen jaar. 
Volgens de netbeheerders is het probleem het meest dringend in de regio’s Zuid-Groningen en 
Noord-Drenthe, onder andere in het gebied rondom Stadskanaal. Ze geven aan te zullen werken 
aan maatregelen, in overleg met betrokken provincies en gemeenten. Volgens een artikel op RTV 
Noord zullen nieuwe zonneparken rondom Stadskanaal mogelijk nog enkele jaren niet op het 
elektriciteitsnet kunnen worden aangesloten .2

1. Heeft Uw College kennisgenomen van bovenstaand probleem en bovenstaande artikelen? Zo 
ja, wat is uw mening hierover?

2. Bestaat er inderdaad een capaciteitsprobleem in de genoemde regio’s? Zo ja, wat is de ernst 
van dit capaciteitsprobleem? Zo niet, hoe valt dit te rijmen met bovenstaande berichtgeving?

3. Wat zijn de mogelijke gevolgen van een dusdanig capaciteitsprobleem op het elektriciteitsnet? 
4. Is het beeld uit het RTV-Noord-artikel, dat projecten jarenlang vertraagd zouden kunnen 

worden, een reeële mogelijkheid? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom niet?
5. Indien het elektriciteitsnet op een gegeven moment meer energie aangeboden krijgt dan het 

kan doorvoeren, kan er dan een situatie ontstaan dat een deel van de energie verloren gaat? 
Zo niet, hoe wordt dit in de praktijk voorkomen? Zo ja, op basis waarvan wordt in dat geval 
bepaald wiens energie wordt afgenomen? Hoe is hierin de positie van de kleinere aanbieders, 
zoals lokale energiecooperaties?

6. Wat zijn eventuele alternatieven voor een energiecooperatie, wanneer ze onverhoopt hun 
stroom niet aan het elektriciteitsnet kwijt kunnen? Hoe kan Uw College ze daarin faciliteren?

7. Kan aspirant-aanbieders van energie vanwege ontoereikende capaciteit toegang tot het 
elektriciteitsnet ontzegd worden? Zo niet, hoe wordt dit in de praktijk voorkomen? Zo ja, op 
basis waarvan wordt in dat bepaald wie wel, en wie geen toegang krijgt? Hoe is hierin de 
positie van de kleinere aanbieders, zoals lokale energiecooperaties?

8. Welke gevolgen kan het capaciteitsprobleem hebben op de energietransitie, zoals Uw College 
nastreeft?

9. Onderhoudt Uw College contacten met Enexis en TenneT over de genoemde 
capaciteitsproblemen? Zo ja, welke samenwerking komt hieruit voort? Zo niet, waarom niet?

10. Hoe zijn de plannen van Enexis en TenneT om de capaciteitsproblemen aan te pakken? Wat is 
hierover uw mening?

11. Hoe is Uw College voornemens het capaciteitsprobleem aan te pakken?

 Enexis Holding N.V., “Maatregelen om meer capaciteit voor zonne-energie aan te bieden” https:/, 1

11 april 2018. www.enexisgroep.nl/nieuws/maatregelen-om-meer-capaciteit-voor-zonne-energie-
aan-te-bieden/
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het net is te druk”
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12. Zouden een meer decentraal georganiseerd elektriciteitsnet of alternatieve energiedragers, 
eventueel als aanvulling op het bestaande netwerk, een onderdeel kunnen uitmaken van een 
oplossing? Zo ja, waarom? Zo niet, waarom niet?

13. Op welke termijn verwacht Uw College dat de capaciteitsproblemen rondom Stadskanaal zijn 
opgelost?

14. Hoe is de situatie met de netcapaciteit in de rest van onze Provincie? Zijn er verdere 
knelpunten te voorzien? Zo ja, hoe is uw College van plan hierop te reageren?

Uw antwoord op deze vragen zien wij met belangstelling tegemoet.

Namens de fractie van de Socialistische Partij,

Christiaan Serbanescu-Kele


