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Onderwerp
Beantwoording Statenvragen 3455 van GroenLinks over Gebrek netcapaciteit bedreigt
energietransitie
Advies
1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3455 met betrekking tot Gebrek
netcapaciteit bedreigt energietransitie.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel beantwoording van de
Statenvragen 3455 met betrekking tot Gebrek netcapaciteit bedreigt energietransitie

Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om het antwoord op vraag 11 te
nuanceren dat de provincie WPF in staat stelt om de warmteinfrastructuur te verzorgen.
Bijlagen
Beantwoording Statenvragen 3455 - Gebrek aan netcapaciteit bedreigt energietransitie
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1 Toelichting voor het College
In de regio Boskoop/Alphen a/d Rijn kan het elektriciteitsnetwerk de snelle toename van
zonneparken niet aan. Liander bericht hier formeel over op haar website (20-07-2018) en is
samen met Stedin en TenneT in gesprek met de gemeente Alphen a/d Rijn om te zoeken naar
een oplossing.
Knelpunt hierbij is dat de aanleg van (in dit geval) een zonnepark sneller gaat dan de procedures
om te komen tot verzwaring van de benodigde infrastructuur. Een nieuw onderstation bij
Zevenhuizen die de congestie moeten oplossen, kan daardoor pas in 2023 worden gerealiseerd.
In de tussentijd kunnen er geen nieuwe zonneparken worden aangesloten, tenzij er een andere
oplossing wordt gevonden, bijvoorbeeld in de vorm van opslag.
De gemeente Alphen a/d Rijn is hierover ontstemd en heeft dit ook aangegeven bij netbeheerder
Liander. Naar aanleiding van het artikel in het AD (20-10-2018) zijn door de GroenLinksStatenleden Robert Klumpes en Anneloes van Hunnik schriftelijke vragen gesteld. Hierover is op
solar.nl (15-11-2018) ook een artikel verschenen.
Rol en positie provincie
Als provincie zijn we zowel vanuit de Regionale Energie Strategie (RES) als via verschillende
gebiedsprogramma’s in gesprek met zowel de Gemeente Alphen a/d Rijn als de netbeheerders.
Een goede combinatie van verschillende gebruiksfuncties (bijvoorbeeld landbouw, wonen,
energie-opwek/- opslag, mobiliteit etc.) is een vraagstuk dat ook op andere plekken in de
provincie speelt. Onderlinge afstemming en samenhang is daarom noodzakelijk om te voorkomen
tot er lokaal keuzes worden gemaakt die leiden tot een regionaal suboptimale situatie.
Als provincie zetten wij ons in om te komen tot een integrale oplossing die voor zoveel mogelijk
partijen voordelig is.
Beantwoording
Voor de beantwoording van de Statenvragen (zie bijlage) is ambtelijk input geleverd door zowel
de Gemeente Alphen a/d Rijn als netbeheerders Stedin en Liander.
Financieel en fiscaal kader
n.v.t.
Juridisch kader
n.v.t.
2 Proces
Ambtelijk overleg met betrokken partijen en andere regionale belanghebbenden om te komen tot
een goede lokale en regionale afstemming (inpassing in RES).
3 Communicatiestrategie
n.v.t.
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