
 
 
Schriftelijke vragen op basis van artikel 36 Reglement van Orde Gemeenteraad 
 
Geachte college, 
 
TenneT en Enexis hebben bekendgemaakt dat er op verschillende plekken in Groningen en Drenthe geen capaciteit 
meer is voor de aansluiting van nieuwe initiatieven voor duurzaam opgewekte energie. 
Uit navraag bij Enexis blijkt dat dit geldt voor vrijwel het gehele grondgebied van de gemeente Westerveld. Onze 
gemeente is onder meer afhankelijk van de stations in Beilen en Hoogeveen en voor die stations worden geen 
aanvragen voor een grootverbruikersaansluiting met transportcapaciteit voor teruglevering gehonoreerd. Zo zijn er in 
Hoogeveen grootschalige projecten voorzien die er toe leiden dat er voorlopig geen nieuwe initiatieven meer mogelijk 
zijn. In de gemeente Hoogeveen is vorig jaar vergunning verleend aan een zonneweide van 25 hectare en loopt er 
momenteel een procedure voor een park van 32 hectare. 
Ten gevolge hiervan worden er aanvragen afgewezen voor de plaatsing van zonnepanelen op daken van boerenschuren 
of sportkantines. Het probleem dat zich daarbij voordoet, is dat de aanvragers soms al SDE+ subsidie hebben toegezegd 
gekregen. Voorwaarde voor die subsidie is dat er binnen achttien maanden moet wordt gestart. Enexis meldt de 
aanvragers echter dat het wel enige jaren kan duren voor er weer voldoende capaciteit is. Als de start van een initiatief 
vertraagd wordt door problemen met de aansluiting, dan lijkt verlenging van de termijn waarbinnen gestart moet 
worden een eerlijke oplossing. De vertraging is immers niet te wijten aan de initiatiefnemers. 
In onze gemeente weten we concreet van één initiatief dat te horen heeft gekregen dat er niet kan worden 
aangesloten. We weten niet of er meer initiatieven in onze gemeente zijn. Ook weten we niet of er plekken in 
Westerveld zijn waar nog wel ruimte is voor nieuwe projecten. 
 
TenneT en Enexis hebben in een brief van 27 september 2018 aan de gemeenten aangekondigd plannen te gaan maken 
over hoe de toekomstige energieproductie kan worden aangesloten. Eerst zou het plan voor Noord-Drenthe en Zuid-
Groningen worden gemaakt, vervolgens wordt er gekeken naar de rest van Drenthe en Noordoost-Overijssel. Daarbij 
laten zij zich ook leiden door hetgeen er in de Regionale Energiestrategieën (RES) wordt afgesproken. Het is van groot 
belang om in de RES een beeld te krijgen hoeveel capaciteit er de komende jaren nodig is. Daarvoor is het niet van 
belang om de precieze vorm vast te leggen (zonnepanelen op daken, zonneweides, windmolens, windparken), maar wel 
wat het totale benodigde vermogen zal zijn. 
 
Op grond van artikel 36 Reglement van Orde Gemeenteraad willen we  u de volgende vragen stellen: 
 

1. Wil het college een meldpunt instellen voor (mogelijke) aanvragers van grootverbruik aansluitingen, zodat een 
beeld kan worden gekregen van de omvang van het probleem?  

2. Misschien is het raadzaam om een provinciaal meldpunt in te stellen; wil het college hierover overleg voeren 
met de Drentse gemeenten en de provincie? 

3. Wil het college samen met andere gemeenten en de provincie in overleg treden met het Rijk om tot een 
oplossing te komen voor het probleem met de SDE+ subsidies?  

4. Kan het college in kaart brengen wat de situatie is voor het hele Westerveldse grondgebied? 
5. Wil het college op korte termijn met de raad overleggen over hoeveel duurzame energie we in de komende 

jaren willen gaan opwekken in Westerveld en hoeveel transportcapaciteit daarvoor nodig is? 
6. De gemeente is (bescheiden) aandeelhouder van Enexis. Wil de gemeente het planningsprobleem, liefst met 

andere gemeenten, daar ook aan de orde stellen?  
 
 
Met vriendelijke groet 
Hans de la Mar 
Fractie Progressief Westerveld 
 
Bijlage: Kaart transportcapaciteit Noord-Nederland, bron:Enexis groep 
Bijlage 
 



 
 
 
 
 
 
KAART TRANSPORTCAPACITEIT NOORD-NEDERLAND 
 
Schaarsteniveau 0: Er is nog transportcapaciteit voor teruglevering aan het net beschikbaar 
Schaarsteniveau 1: Er is nog beperkt transportcapaciteit voor teruglevering aan het net beschikbaar 
Schaarsteniveau 2: Er is voorlopig geen aanvullend transportcapaciteit voor teruglevering aan het net beschikbaar 
 
 
 
 
 
 

 


