
Aan: College Zwolle
Van: CDA Zwolle, Arjan Spaans
Datum: 12-09-2019
Betreft: netcapaciteit ENEXIS en gevolgen SDE-subsidie

Bijlage(n): beantwoorde ART 45 vragen Wordt het terugleveren van energie beperkt? dd 09-02-2019

Geacht college,

In delen van het netwerk van Enexis Netbeheer in de regio Zwolle is er sprake van een toename van
gevraagd vermogen voor teruglevering. Die vraag is dusdanig groot dat het netwerk die vraag niet
kan absorberen. De uitbreiding van het netwerk gaat meerdere jaren duren en gedurende deze
periode kan er sprake zijn van verstopping (congestie) van het netwerk.

CDA Zwolle heeft hier al eerder (23-12-2018: Wordt het terugleveren van energie beperkt?) vragen
over gesteld aan het college van B&W. De vragen en de beantwoording d.d. 09-02-2019 zijn als
bijlage bij dit document gevoegd. Niet lang daarna nam de Tweede Kamer afgelopen maart in ruime
meerderheid een motie aan van CDA-Kamerlid Agnes Mulder waarmee het kabinet verzocht wordt
om het capaciteitstekort op te lossen. Als vervolg daarop zijn er de afgelopen week in de Tweede
Kamer door meerdere partijen moties over dit onderwerp ingediend.

In de beantwoording op 09-02-2019 staat het volgende over de knelpunten in Zwolle en omgeving:
“Enexis geeft inmiddels aan voor heel Overijssel vanaf medio 2019 een toename aan knelpunten te
verwachten. Voor de oplossing hiervan is vooral tijd en capaciteit nodig. Voor Zwolle geldt dat met
name potentiële toekomstige ontwikkelingen aan de Noordzijde van de stad (Hessenpoort /
Tolhuislanden)” Dit probleem is ook goed zichtbaar in de volgende afbeelding:
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Naast deze problematiek heeft CDA Zwolle de volgende informatie ontvangen:
‘…Minister Wiebes is voornemens om de SDE+-regelgeving voor de volgende subsidieronde
in het najaar van 2019 te wijzigen. Hij meldt hierover het volgende: 'Voor het verkrijgen van de SDE+-
subsidie zal door de aanvrager van nieuwe elektriciteitsprojecten vanaf de najaarsronde 2019 een
document van de netbeheerder moeten worden overlegd waaruit blijkt dat transportcapaciteit
beschikbaar is op de locatie waar de productie-installatie is voorzien…’

Dit houdt in dat je geen recht hebt op SDE+ subsidie als er geen of onvoldoende transportcapaciteit
beschikbaar is in jouw gebied. Het kan dus zijn dat een goedbedoeld iniatief, geheel in de lijn van
onze Zwolse energieambitie, geen subsidie kan krijgen. Dit kan volgens ons zelfs betekenen dat
sommige iniatieven niet door kunnen gaan in verband met een tekort aan transportcapaciteit.

Dit brengt ons dan ook op de volgende vragen aan het college:

- is het college op de hoogte van de aanpassingen in de SDE+ aanvraagsystematiek en heeft u
hierover contact gehad met netbeheerder Enexis?

- Wat betekent dit voor de nieuwe grote projecten te Zwolle in gebieden waar beperkt of zelfs
geen transportcapaciteit aanwezig is?

in de eerder gestelde set vragen, gaf u op de vraag: ‘kunt u aangeven, bij schaarse capaciteit, of
commerciële projectontwikkelaars van zonneparken bij de prioritering van teruglevering voorrang
hebben op kleine projecten c.q. individuele Zwollenaren?’ het volgende antwoord: ‘Kleine
projecten sluiten aan op een ander niveau in het netwerk dan grote projecten. Mocht er sprake
zijn van prioritering dan bepaalt niet alleen de omvang van de aansluiting de prioriteit maar de
positie en ligging in het systeem. Elke situatie is voor de netbeheerder maatwerk… Enexis geeft
overigens aan dat haar beleid erop gericht is het voor particulieren (kleinverbruikers) ten allen
tijde mogelijk te maken te investeren in zonne-energie’:

- Kleinverbruikers die een kleine windmolen of biogasinstallatie plaatsen, hebben ook recht op
SDE-subsidie. Is bovenstaand uitgangspunt nog steeds van toepassing en krijgen
kleinverbruikers hoe dan ook een positief besluit van de netbeheerder, dit zodat
kleinverbruikers altijd een SDE+ aanvraag kunnen doen?

Namens de fractie van CDA Zwolle,

Arjan Spaans
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voorstel 

Onderwerp Artikel45-vragen CDA fractie “Wordt het terugleveren van energie beperkt?” 

Versienummer V1.0 

  

Portefeuillehouder H.M.M. Schuttenbeld 

  

Informant M.J. Epema / R. Frank 

Afdeling Projecten / ECP 

Telefoon 038 498 06-29608860 

Email M.Epema@zwolle.nl 

Bijlagen 1. Brief Enexis aan gemeentebesturen 

 

 

Wij stellen u voor kennis te nemen van: 

 

De bijgevoegde beantwoording van de artikel 45 vragen van de heer Spaans van het CDA over “wordt 

het terugleveren van energie beperkt?”. Met deze informatienota beantwoorden wij de gestelde vragen. 

 

 

Toelichting op het voorstel 

 

Inleiding 

De CDA fractie heeft naar aanleiding van meerdere landelijke berichten over netwerkproblematiek bij 

het aansluiten van projecten voor duurzame opwekking vragen gesteld over de situatie in Zwolle.  

 

Kernboodschap 

Wij beantwoorden de door het CDA gestelde vragen als volgt:  

Vraag: Is de problematiek op het gebied van onvoldoende transportcapaciteit op het elektriciteitsnet u 

bekend?  

Antwoord: Ja. Enexis heeft hierover op 20 december 2018 een brief aan het college verzonden. Deze 

is ter informatie als bijlage bijgevoegd. Het energietransitie team van gemeente Zwolle stemt nauw af 

met Enexis over de strategie rond de ontwikkeling van het elektriciteitsnet in de context van de gehele 

transitie. Graag verwijzen we naar wat hierover in het Plan van Aanpak voor de energietransitie is 

aangegeven. 

Vraag: Speelt hetzelfde probleem ook in de gemeente Zwolle?  

Antwoord: Landelijk is het voor alle netwerkbedrijven een grote uitdaging om de voor de transitie 

benodigde aanpassingen van het netwerk tijdig uitgewerkt en uitgevoerd te krijgen. Dat geldt ook voor 

Enexis in Zwolle. Daarom is er een nauwe samenwerking tussen gemeente en Enexis. Voor de nu 

bekende en al bij Enexis aangevraagde projecten voor grootschalige opwekking in Zwolle  zijn de 

netwerkconsequenties bij Enexis in beeld en worden door Enexis geen problemen voorzien. Enexis 

geeft inmiddels aan voor heel Overijssel vanaf medio 2019 een toename aan knelpunten te 

verwachten. Voor de oplossing hiervan is vooral tijd en capaciteit nodig. Voor Zwolle geldt dat met 

name potentiële toekomstige ontwikkelingen aan de Noordzijde van de stad (Hessepoort / 

Tolhuislanden),  ook in samenhang met initiatieven in buurtgemeenten (met name Staphorst en 

Dalfsen), om aanpassingen vragen van het netwerk.  
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file://///test.intern/Data/GezamenlijkY/Gemeente/Div/Handleidingen_WO/formats%20college-raad/html/informatienota%20voor%20college%20en%20raad%20handleiding.htm


2 

 

 

 

 

  

Datum 24 januari 2019 

 

 

2/2 

 

 

voorstel 

Ook wordt gewerkt aan innovatieve oplossingen voor transport en opslag . Enexis werkt dit momenteel 

uit en hierover vindt afstemming plaats tussen de gemeenten, Enexis en andere stakeholders zoals 

bijvoorbeeld Ondernemers Vereniging Hessepoort. Het bestaande Hoogspanning-Middendspanning 

station bij Hessepoort speelt een cruciale rol voor de energievoorziening van Hessepoort en ook voor 

het aansluiten van installaties voor grootschalige opwekking aan de Noordzijde van de stad en in de 

aangrenzende gebieden van de buurtgemeenten. Enexis gaat in 2019 de capaciteit van dit station 

aanzienlijk uitbreiden. Aansluiting van de opwek van bijvoorbeeld het project op de Bomhofsplas is 

geen probleem. Voor aansluiting van nieuwe projecten zoals bijvoorbeeld het Zonnepark Hessepoort 

en andere toekomstige ontwikkelingen zijn zoals gezegd maatwerk en nieuwe oplossingen nodig. In 

dat kader vinden ook de verkenningen naar een Energie-Hub voor Hessepoort plaats, zoals 

aangekondigd in het Plan van Aanpak Energietransitie.  Enexis geeft aan dat het afnemen van 

elektriciteit door bestaande en nieuw te vestigen bedrijven op de Hessepoort geen knelpunt is. 

Vraag: Als deze problemen ook hier spelen, wat zijn dan de gevolgen en hoe lang gaat dit duren? 

Antwoord: Zie het vorige antwoord.   Nieuwe initiatieven worden door Enexis altijd beschouwd in relatie 

tot het bestaande netwerk of benodigde aanpassing van het netwerk. 

Vraag: Kunt u aangeven, bij schaarse capaciteit, of commerciële projectontwikkelaars van 

zonneparken bij de prioritering van teruglevering voorrang hebben op kleine projecten c.q. individuele 

Zwollenaren?  

Antwoord: Kleine projecten sluiten aan op een ander niveau in het netwerk dan grote projecten. Mocht 

er sprake zijn van prioritering dan bepaalt niet alleen de omvang van de aansluiting de prioriteit maar 

de positie en ligging in het systeem. Elke situatie is voor de netbeheerder maatwerk. In bijgaande brief 

geeft Enexis overigens aan dat haar beleid erop gericht is het voor particulieren (kleinverbruikers) ten 

allen tijde mogelijk te maken te investeren in zonne-energie. 

 

 

Burgemeester en Wethouders van Zwolle, 

 

 

 

 

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester 

 

 

 

 

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris 
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