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Op 2 december jl. heeft u namens de fractie GroenLinks een aantal vragen gesteld over netcongestie in 
Drenthe. Hieronder volgt de beantwoording van uw vragen.  

 
 

1. Heeft de gemeente Tynaarlo inmiddels ruimte gereserveerd bij Tennet of Enexis voor projecten 
binnen de gemeente?  
Zo ja: Voor welke projecten?  
Zo Nee: Waarom niet?  
Wat zijn de gevolgen hiervan voor de gemeente Tynaarlo?  
 
Antwoord: 
Eind november heeft Tennet een mededeling gedaan over transportschaarste in Noord-
Nederland. Dat betekent dat in heel Drenthe geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk zijn voor 
teruglevering door grootverbruikers (groter dan 3x80A). In bepaalde delen van onze gemeente 
zijn ook geen nieuwe aansluitingen meer mogelijk voor grootverbruikers die stroom af willen 
nemen. Zie daarvoor de volgende links:  
 
Capaciteitskaart voor afname  
https://www.enexis.nl/zakelijk/aansluitingen/beperkte-capaciteit-afname 
 
Capaciteitskaart voor terugleveren 
https://www.enexis.nl/zakelijk/aansluitingen/elektriciteit-terugleveren/beperkte-capaciteit-op-het-
elektriciteitsnet 

 
Dit betekent dat er voor woningen op dit moment geen transportschaarste bestaat omdat hier 
geen sprake is van grootverbruikers. Nieuwe woningbouwprojecten kunnen nog doorgang 
vinden. De gemeente is bezig om afspraken te maken met Enexis over de ontwikkeling van 
woonwijk Laarhove te Zuidlaren. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van het voorterrein van de 
PBH. Zuidlaren ligt in het gebied waar nog geen beperkingen gelden voor afname door 
grootverbruikers (maar dus wel voor teruglevering). Afnamebeperkingen zijn er ook niet voor 
bedrijven (grootverbruikers) die zich in het noorden van onze gemeente willen vestigen, denk 
vooral aan Businesspark Ter Borch.  

https://www.enexis.nl/zakelijk/aansluitingen/beperkte-capaciteit-afname
https://www.enexis.nl/zakelijk/aansluitingen/elektriciteit-terugleveren/beperkte-capaciteit-op-het-elektriciteitsnet
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Voor ons bestaande en nieuw te bouwen gemeentelijk vastgoed geldt dat we deze willen 
verduurzamen naar energieneutraal en gasloos. Voor de bestaande grootverbruiksaansluitingen 
is al teruglevercapaciteit aangevraagd. Hiervoor geldt echter dat om de ambitie te halen de 
bestaande grootverbruiksaansluitingen verzwaard moeten worden en een aantal 
kleinverbruiksaansluitingen omgezet moeten worden naar grootverbruik. Voor deze 
verzwaringen mogen we op voorhand geen teruglevercapaciteit aanvragen. De nu al 
aangevraagde ruimte geeft geen garantie dat deze beschikbaar is op het moment dat we willen 
verduurzamen. Dat kan betekenen dat we moeten wachten totdat de netcapaciteit weer op 
orde is. Alternatief is dat we aanvullende investeringen doen om opgewekte stroom op te slaan. 
Bijvoorbeeld in accupakketten of waterstof.  

 
 

2. In het coalitieakkoord staat dat het wachten op het ingaan van de nieuwe omgevingswet geen 
optie is en dat het college daarom met voorstellen komt voor kaders voor zon op land.  
Wanneer kunnen we deze kaders tegemoet zien?  
 
Antwoord: 
De kaders op hoofdlijnen komen in de Omgevingsvisie en het voorontwerp ligt momenteel ter 
inzage. De definitieve vaststelling wordt rond de zomer van 2023 verwacht. Daarna kunnen de 
kaders uitgewerkt worden in een beleidsdocument hernieuwbare energie. De duur van het 
ontwikkeltraject hangt sterk af van de opzet van de participatie. Bij een beperkte opzet zal het 
traject tot aan besluitvorming een half jaar in beslag nemen. De komende maanden bereiden 
we een opzet voor het participatietraject voor.  
 

 
3. Het college wil de haalbaarheid laten onderzoeken van een sociaal zonnepark.  

Wat is de stand van zaken m.b.t. dit onderzoek?  
 
Antwoord: 
Hier is nog geen prioriteit aan gegeven omdat de focus nu is op de (uit te werken) beleidskaders 
voor hernieuwbare energie. De eerste helft van het jaar brengen we de probleemstelling in 
beeld en zetten we de eerste stappen om de haalbaarheid te bepalen.  
 

 
4. Zijn er bij de gemeente plannen of aanvragen bekend voor zonneparken of andere projecten 

m.b.t. energieopwekking? Zo ja; welke en wat is de stand van zaken m.b.t. deze projecten? 
 
Antwoord: 
Er zijn geen concrete aanvragen binnen voor zonneparken. Wel maakt de markt regelmatig haar 
belangstelling bekend voor de aanleg van zonneparken in onze gemeente. Omdat er nog geen 
vastgesteld beleid is voor hernieuwbare energie, kunnen plannen niet beoordeeld worden. De 
Omgevingsvisie is in voor-ontwerp gereed. Zie verder de beantwoording onder punt 2.  

 
 

5. In de concept visie laadinfra staat het uitgangspunt: “dat de stroom op publieke 

laadinfrastructuur groen is en als het even kan lokaal is opgewekt”. Hoe gaat de gemeente 

Tynaarlo dit realiseren?  

 

Antwoord: 

De stroom die gebruikt wordt via de laadpalen moet groen zijn. De energieleverancier moet dit 
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met een groencertificaat aantonen. Extra punten kunnen gescoord worden voor het gebruik van 

lokaal opgewekte stroom. Eén en ander wordt via de regionale aanbesteding geregeld.  

 
6. Verwacht de gemeente Tynaarlo problemen bij het uitrollen van de publieke laadinfrastructuur? 

 

Antwoord:  

Nee, want het is vooral gericht op de uitrol van een basisnetwerk van laadpalen en niet op de 

realisatie van snellaadstations, waarvoor een grootverbruiksaansluiting nodig kan zijn.  

 
 
Met vriendelijke groet, 

 
burgemeester en wethouders 
 
 
P. Koekoek drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 

 
 
Deze brief is digitaal geparafeerd en daarom niet ondertekend. 
 
 



 

   
 

GroenLinks Tynaarlo 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET  COLLEGE  

(artikel 42 Reglement van orde voor de gemeenteraad)  

 

. 

Schriftelijke vragen ingediend door Willem Nieman, namens de fractie GroenLinks 

 

Datum: 2 december 2022 

 

Onderwerp:  Congestie Drentse elektriciteitsnet 

 
Toelichting: 

Geacht College,  

Met verwijzing naar; 

 diverse persberichten, over de berichtgeving van Tennet,  dat het Drentse elektriciteitsnet vol zit; 

 Coalitieakkoord 2022-2026: hoofdstuk duurzaamheid en milieu “wat gaan we doen”; 

 Congestiemanagement onderzoeken Enexis in Drenthe; 

Spreekt de fractie van GroenLinks haar ernstige zorg uit over deze congestie van het Drentse elektriciteitsnet en heeft 

de volgende vragen; 

  

1. Heeft de gemeente Tynaarlo inmiddels ruimte gereserveerd bij Tennet of Enexis voor projecten binnen de 

gemeente? 

Zo ja: Voor welke projecten? 

Zo Nee: Waarom niet? 

Wat zijn de gevolgen hiervan voor de gemeente Tynaarlo? 

 

2. In het coalitieakkoord staat dat het wachten op het ingaan van de nieuwe omgevingswet geen optie is en dat  

het college daarom met voorstellen komt voor kaders voor zon op land. 

Wanneer kunnen we deze kaders tegemoet zien? 

 

3. Het college wil de haalbaarheid laten onderzoeken van een sociaal zonnepark.  

Wat is de stand van zaken m.b.t. dit onderzoek? 

 

4. Zijn er bij de gemeente plannen of aanvragen bekend voor zonneparken of andere projecten m.b.t. 

energieopwekking? 

Zo ja; welke en wat is de stand van zaken m.b.t. deze projecten? 

 

5. In de concept visie laadinfra staat het  uitgangspunt: “dat de stroom op publieke laadinfrastructuur groen is en 

als het even kan lokaal is opgewekt”.  

Hoe gaat de gemeente Tynaarlo dit realiseren? 

Verwacht de gemeente Tynaarlo problemen bij het uitrollen van de publieke laadinfrastructuur? 
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