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Aan de voorzitter van de raad,
Het college wordt conform artikel 39 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen
van de gemeenteraad verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
Op 8 januari 2019 kwamen Tennet en Enexis Netbeheer met de mededeling dat het
huidige electriciteitsnetwerk niet overal voldoende transportcapaciteit heeft om lokaal
opgewekte energie te verwerken (https://www.tubantia.nl/binnenland/het-stroomnet-isvol-stop-op-nieuwe-zonnecentrales~afbed8a9/). Het zou gaan om meerdere locaties in
Groningen, Drenthe en Overijssel. Dit zou te maken hebben met de grote toename van
lokaal opgewekte zonne-energie. Als dit daadwerkelijk het geval is zou dat de
ontwikkeling van lokale energieopwekking ernstig kunnen belemmeren. En in onze
gemeente zou dat het realiseren van de Routekaart in gevaar kunnen brengen. Het CDA
vraagt zich daarom af of een dergelijk probleem ook speelt in de Hof van Twente en
heeft daarover de volgende vragen:
1. In hoeverre worden de in Hof van Twente geplande zonneparken geraakt door
de beperkingen van het elektriciteitsnet?
Uit informatie van Enexis blijkt dat op dit moment geen beperkingen zijn van het
elektriciteitsnet. Wel geeft Enexis aan dat bij nieuwe projecten vooraf overleg moet
plaatsvinden omdat de beschikbare ruimte op het net niet oneindig is.
2. Welke gevolgen heeft de mededeling van Enexis voor de initiatieven die binnen
Zuiver worden ontwikkeld?
De mededeling van Enexis t.a.v. de beperkingen op het elektriciteitsnet betreft met name
de noordelijke provincies en een aantal Enexis-stations in het noorden van de provincie
Overijssel.en heeft dus geen gevolgen voor initiatieven die binnen Zuiver worden
ontwikkeld.
3. Wat zijn de gevolgen voor andere lokale initiatieven waar de gemeente in
participeert zoals Hof van Twente op Rozen?
Andere lokale initiatieven voor zonneparken in Hof van Twente hebben ook geen last
van beperkingen van het elektriciteitsnetwerk en kunnen verder worden ontwikkeld.
4. Mocht er nu (nog) geen probleem wat zijn de verwachtingen voor de
teruglevering van opgewekte energie op de wat langere termijn?
De verwachtingen voor de wat langere termijn zijn afhankelijk van toekomstige plannen
in de diverse gemeenten. Vanwege de energietransitie zijn Enexis en Tennet dagelijks
bezig om het elektriciteitsnet en hoogspanningsnet uit te breiden en te optimaliseren. Zo
is Enexis bezig om in Markelo een extra verdeelstation te plaatsen. Tennet is bezig om
de hoogspanningsleiding Harculo – Hengelo uit te breiden.

5. Indien bovenstaand capaciteitsprobleem in Hof van Twente aan de orde is wat
denkt het college daar aan te gaan doen?
Wij zijn regelmatig in gesprek met Enexis over alles wat er in onze gemeente speelt. De
capaciteit van het netwerk is en blijft daarbij onderdeel van het gesprek.
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