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Geachte Voorzitter,
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DGKE-E / 19041231
Uw kenmerk
2019Z00123
2019Z00193
2019Z00511
2019Z00512
2019Z00765

Hierbij stuur ik u de beantwoording van de vragen van het lid Sienot (D66) over
het bericht ‘Plannen voor zonne-energie smelten als sneeuw voor de zon omdat
het net volstroomt’ (kenmerk 2019Z00123), van het lid Moorlag (PvdA) over de
berichten ‘Waarschuwing: geen nieuwe zonneparken, het net kan het niet aan’ en
‘Groot probleem: voetbalclub wil zonnepanelen maar krijgt deksel op neus’
(kenmerk 2019Z00193), van het lid Moorlag (PvdA) over het tekort aan
aansluitcapaciteit voor duurzame energie-initiatieven (kenmerk
2019Z00511), van het lid Van der Lee (GroenLinks) over het artikel
‘Tekort aan stroomkabels voor grote hoeveelheid zonne-energie’ (kenmerk
2019Z00512) en van de leden Agnes Mulder en Geurts over gevolgen van het
gebrek aan netcapaciteit voor duurzame energieprojecten in Drenthe, Groningen
en Overijssel (kenmerk 2019Z00765).

Eric Wiebes
Minister van Economische Zaken en Klimaat
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2019Z00123
Vragen van het lid Sienot (D66) over het bericht ‘Plannen voor zonne-energie
smelten als sneeuw voor de zon omdat het net volstroomt’ (ingezonden 8 januari
2019).

Ons kenmerk
DGKE-E / 19041231

1
Bent u bekend met het artikel 'Plannen voor zonne-energie smelten als sneeuw
voor de zon omdat het net volstroomt’?
Antwoord
Ja.
2
Deelt u de mening dat vertraging bij het verzwaren van het elektriciteitsnet de
noodzakelijke ontwikkeling en groei van duurzame energie-opwekking
belemmeren? Kunt u dit antwoord toelichten?
Antwoord
Nederland moet zijn energievoorziening verduurzamen en netbeheerders hebben
de wettelijke taak om de toegenomen elektriciteitsproductie te faciliteren. Door
het succes van de SDE+-regeling en de daling van de kostprijs van met name
zonne-energieprojecten in de afgelopen jaren is de druk op de inpassing van
projecten op het elektriciteitsnet in dunbevolkte gebieden een uitdaging
geworden. Juist in deze dun bevolkte gebieden is het net vanwege weinig afname
niet uitgelegd op grootschalige decentrale productie. Het verzwaren van het net
kost daarom enige tijd. Dit kan de ontwikkeling en groei van energieopwekking
belemmeren.
3
Wat zijn de gevolgen voor energieprojecten die een aanvraag hebben gedaan
binnen de SDE+ subsidie in 2018 indien het elektriciteitsnet niet op korte termijn
verzwaard wordt?
Antwoord
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert een toets uit bij de
beoordeling van de haalbaarheid van grote zonneparken of het aannemelijk is dat
een project tijdig aangesloten kan worden op een netwerk. In de aanvraagfase
worden projectontwikkelaars nadrukkelijk gewezen op het belang van het tijdig
regelen van de benodigde netaansluiting voor het project. Hiermee wordt
voorkomen dat schaars SDE+-budget bezet wordt gehouden door projecten die
niet gerealiseerd kunnen worden. Aanvragen voor projecten boven de 1 MWp
bevatten een haalbaarheidsstudie met veelal documenten waaruit blijkt dat
contact is gelegd met de netbeheerders (offertes voor kabelaansluiting e.d.). Het
is daarmee nog geen gegeven dat de netbeheerder de aansluiting van projecten
met een SDE+-beschikking kan garanderen binnen de termijn. Voor de
netbeheerder kan dit op een gegeven moment leiden tot een stapeling van grote
zonneparken die in dezelfde periode aangesloten willen worden. Tot op heden
heeft RVO.nl één formeel verzoek tot verlenging van de realisatietermijn gekregen
vanwege het gebrek aan netcapaciteit.
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4
Welke inzet pleegt u om te voorkomen dat investeringen in zonne-energie niet
door beperkingen van het elektriciteitsnet worden belemmerd?

Ons kenmerk
DGKE-E / 19041231

Antwoord
De inzet van mijn beleid is erop gericht dat iedereen aangesloten kan worden op
het net. Investeringen in het elektriciteitsnet moeten ook noodzakelijk en efficiënt
zijn, wij betalen als burgers immers allemaal mee aan de elektriciteitsnetten. Het
verzwaren van het net kost enige tijd; zo moet ruimte worden gevonden voor
stations, is er tijd nodig om een goede inspraak van onder andere burgers te
organiseren en moeten nieuwe kabels getrokken worden. Oplossingen liggen op
twee vlakken: ten eerste het tijdig investeren en uitbreiden van het
elektriciteitsnet en ten tweede een locatiecheck in de gebieden. In het ontwerpKlimaatakkoord zijn over beide zaken suggesties opgenomen. Ik onderzoek met
ACM en de netbeheerders welke oplossing passend is voor tijdig investeren en of
de regelgeving daarvoor gewijzigd moet worden.
Anderzijds krijgen de netbeheerders een adviserende rol bij het opstellen van de
Regionale Energie Strategieën (RES). Daar wordt door middel van locatiechecks
ingezet op het zo slim mogelijk koppelen van decentrale productie en
beschikbaarheid op het net.
Ik ben ook samen met de netbeheerders, decentrale overheden, ACM en andere
betrokkenen aan het bezien welke overige maatregelen eerder dan via wijziging
van wet- en regelgeving en de RES soelaas kunnen bieden.
Daarnaast is er reeds intensief overleg tussen RVO.nl en de netbeheerders over de
impact van de subsidieverleningen vanuit de SDE+-verleningen.
5
Bent u bereid een plan op te stellen zodat elektriciteitsnetten voorbereid zijn op
verwachte uitbreiding van hernieuwbare energie? Kunt u dit antwoord toelichten?
Antwoord
Zie het antwoord op vraag 4.
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2019Z00193
Vragen van het lid Moorlag (PvdA) over de berichten ‘Waarschuwing: geen nieuwe
zonneparken, het net kan het niet aan’ en ‘Groot probleem: voetbalclub wil
zonnepanelen maar krijgt deksel op neus‘(ingezonden 10 januari 2019).

Ons kenmerk
DGKE-E / 19041231

1
Is het u, onder meer uit het bericht ‘Waarschuwing: geen nieuwe zonneparken,
het net kan het niet aan’, bekend dat netwerkbedrijven kampen met
capaciteitsproblemen om zonne-energieprojecten op het elektriciteitsnetwerk aan
te sluiten?
Antwoord
Ja.
2
Is u het bericht ‘Groot probleem: voetbalclub wil zonnepanelen maar krijgt deksel
op neus’ bekend dat sportvereniging VV Nieuw Buinen hierdoor wordt getroffen?
Antwoord
Ja.
3
Deelt u de opvatting dat het ongewenst en onbillijk is dat een sportvereniging
door een capaciteitsknelpunt bij het netwerkbedrijf Enexis vooralsnog geen
duurzame energie kan gaan produceren en het voordeel dat hieruit voortvloeit
niet kan genieten? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
Dit is uiteraard ongewenst voor iedere partij die hernieuwbare elektriciteit op wil
wekken en daar de benodigde investeringen in tijd, menskracht en financiën voor
gedaan heeft. Ik onderzoek met ACM en de netbeheerders welke oplossing
passend is voor tijdig investeren en of de regelgeving daarvoor gewijzigd moet
worden. Daarnaast ben ik samen met de netbeheerders, decentrale overheden,
ACM en andere betrokkenen aan het bezien welke overige maatregelen soelaas
kunnen bieden.
4
Bent u bereid u nader te verdiepen in de knelpunten die VV Nieuw Buinen
ondervindt en te bevorderen dat de aan te leggen installatie voor het opwekken
van zonne-energie spoedig op het net wordt aangesloten? Zo nee, waarom niet?
Zo ja, wat gaat u concreet ondernemen?
Antwoord
Zie het antwoord op vraag 3.
5
Is het u bekend dat de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie
sportaccommodaties (EDS) de voorwaarde kent dat de aanvrager binnen een jaar
na de subsidietoekenning de maatregel waarvoor subsidie is aangevraagd moet
Pagina 4 van 12

Directoraat-generaal Klimaat
en Energie
Directie Elektriciteit

uitvoeren en dat, in het geval dat niet geschiedt, niet binnen een termijn van drie
jaar opnieuw subsidie toegekend kan worden voor deze maatregel?

Ons kenmerk
DGKE-E / 19041231

Antwoord
Er geldt inderdaad de voorwaarde dat men binnen een jaar na verlening van de
subsidiebeschikking de maatregel moet hebben gerealiseerd.
De voorwaarde dat men binnen een termijn van drie jaar niet een nieuwe subsidie
toegekend kan krijgen voor dezelfde maatregel is niet opgenomen in de regeling
van de EDS. Er is wel een voorwaarde dat er slechts eenmaal per kalenderjaar
subsidie kan worden verleend voor dezelfde maatregel aan een aanvrager.
6
Deelt u de opvatting dat het onbillijk en ongewenst is dat deze restrictie in de EDS
geldt indien de vertraging wordt veroorzaakt door een omstandigheid die de
aanvrager niet kan beïnvloeden, in casu onvoldoende capaciteit voor aansluiting
op het netwerk? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen om te voorkomen
dat de subsidie komt te vervallen en niet meer binnen een termijn van drie jaar
kan worden aangevraagd?
Antwoord
In beginsel is er geen uitstel mogelijk, maar bij bijzondere omstandigheden kan er
besloten worden om de realisatietermijn te verlengen. Hierover wordt dan een
gesprek gevoerd met de desbetreffende aanvrager. De EDS is per 7 december
2018 gesloten. Per 1 januari 2019 is de regeling Stimulering bouw en onderhoud
van sportaccommodaties (BOSA) onder de verantwoordelijkheid van de minister
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport open gegaan. De vereniging kan voor deze
regeling in aanmerking komen waardoor de realisatietermijn opnieuw drie jaar
wordt. Bijkomend voordeel is dat het subsidiepercentage van deze regeling hoger
is dan bij de EDS (35% vs. 30%) en geldt op materiaal en arbeid. Daarnaast kan
het gezien het langere traject ook gunstig zijn om een nieuwe overeenkomst af te
sluiten voor de projectontwikkelaar omdat de prijzen en de techniek van
zonnepanelen constant in beweging zijn.
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2019Z00511
Vragen van het lid Moorlag (PvdA) over het tekort aan aansluitcapaciteit voor
duurzame energie-initiatieven (ingezonden 16 januari 2019).

Ons kenmerk
DGKE-E / 19041231

1
Heeft u kennisgenomen van het bericht in het Dagblad van het Noorden, waarin
aandacht wordt besteed aan het tekort aan capaciteit voor zonneparken?
Antwoord
Ja.
2
Deelt u de opvatting dat het ongewenst is voor de energietransitie dat de
ontwikkeling en aansluiting van duurzame energie-initiatieven stagneert door
gebrek aan aansluitcapaciteit? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
Nederland moet zijn energievoorziening verduurzamen en netbeheerders hebben
de wettelijke taak om de toegenomen elektriciteitsproductie te faciliteren. Door
het succes van de SDE+-regeling en de daling van de kostprijs van met name
zonne-energieprojecten in de afgelopen jaren is de druk op de inpassing van
projecten op het elektriciteitsnet in dunbevolkte gebieden een uitdaging
geworden. Juist in deze dun bevolkte gebieden is het net vanwege weinig afname
niet uitgelegd op grootschalige decentrale productie. Het verzwaren van het net
kost daarom enige tijd. Dit kan de ontwikkeling en groei van energieopwekking
belemmeren.
3
Ziet u mogelijkheden en bent u bereid zich in te spannen om de belemmeringen
die aansluiting van duurzame energie-initiatieven in de weg staan weg te nemen?
Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke mogelijkheden ziet u, welke inspanningen bent
u bereid te leveren en welke resultaten mogen daar wanneer van worden
verwacht?
Antwoord
De inzet van mijn beleid is erop gericht dat iedereen aangesloten kan worden op
het net. Investeringen in het elektriciteitsnet moeten ook noodzakelijk en efficiënt
zijn, wij betalen als burgers immers allemaal mee aan de elektriciteitsnetten. Het
verzwaren van het net kost enige tijd; zo moet ruimte worden gevonden voor
stations, is er tijd nodig om een goede inspraak van onder andere burgers te
organiseren en moeten nieuwe kabels getrokken worden. Oplossingen liggen op
twee vlakken: ten eerste het tijdig investeren en uitbreiden van het
elektriciteitsnet en ten tweede een locatiecheck in de gebieden. In het ontwerpKlimaatakkoord zijn over beide zaken suggesties opgenomen. Ik onderzoek met
ACM en de netbeheerders welke oplossing passend is voor tijdig investeren en of
de regelgeving daarvoor gewijzigd moet worden.
Anderzijds krijgen de netbeheerders een adviserende rol bij het opstellen van de
Regionale Energie Strategieën (RES). Daar wordt door middel van locatiechecks
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ingezet op het zo slim mogelijk koppelen van decentrale productie en
beschikbaarheid op het net.
Ik ben ook samen met de netbeheerders, decentrale overheden, ACM en andere
betrokkenen aan het bezien welke overige maatregelen eerder dan via wijziging
van wet- en regelgeving en de RES soelaas kunnen bieden.
Daarnaast is er reeds intensief overleg tussen RVO.nl en de netbeheerders over de
impact van de subsidieverleningen vanuit de SDE+-verleningen.

Ons kenmerk
DGKE-E / 19041231

4
Deelt u de opvatting dat – gegeven het feit dat huishoudens en kleine
ondernemers onevenredig veel belastingen en opslagen bijdragen aan het vullen
van de subsidiepotten voor duurzame energie - het ongewenst is dat het
overgrote deel van de capaciteit wordt geclaimd en wordt toegekend aan grote
commerciële ontwikkelaars van zonne- en windparken? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
De SDE+-regeling is een techniekneutrale subsidieregeling waarvan het
beschikbare budget zo kosteneffectief mogelijk wordt verdeeld en bijdraagt aan
maatschappelijke doelstellingen van hernieuwbare energie. Tussen het type
aanvrager wordt geen onderscheid gemaakt. Daarnaast dient de discussie over de
grondslag van de ODE, namelijk de huidige 50%-50% verdeling tussen burgers en
bedrijven, los te worden gezien van een kosteneffectieve besteding van het
beschikbare SDE+-budget. Recent heb ik in een brief aan uw Kamer een korte- en
een langetermijnverkenning van de huidige lastenverdeling van de ODE
aangekondigd, Kamerstuk 35004, nr. 18.
5
Deelt u de opvatting dat het gewenst is om eerst zo veel mogelijk daken en
overruimtes nabij woningen en bedrijven voor zonnepanelen te benutten in plaats
van agrarische grond? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
In het kabinetsperspectief NOVI (Kamerstuk 34682, nr. 6) heeft het kabinet
aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar zon op daken of zonneweides in
landelijk gebied met lage landschappelijke, ecologische of landbouwkundige
waarde. In dit licht wijs ik tevens op de aangenomen motie Dik-Faber (Kamerstuk
32813, nr. 204). Met deze motie wordt de regering opgeroepen primair onbenutte
daken en terreinen zoveel mogelijk te benutten en landbouw en natuur zoveel
mogelijk te ontzien en hiervoor een zonneladder op te stellen die als nationaal
afwegingskader kan worden benut. In het kader van deze motie werkt het kabinet
een aanpak uit waar ook de netbeheerders bij worden betrokken.
6
Bent u bereid, naar analogie van het principe ‘groen voor grijs’ dat wordt
toegepast in het congestiemanagement van het elektriciteitsnetwerk, te
bevorderen en te regelen dat kleinschalige zonne-energieprojecten van
particulieren, waar dakoppervlakte en overruimtes nabij woningen en bedrijven
worden benut, voorrang krijgen bij de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk
boven grootschalige initiatieven van commerciële ontwikkelaars die agrarische
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grond benutten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke wijze en binnen welke
termijn gaat u dit bevorderen en regelen?

Ons kenmerk
DGKE-E / 19041231

Antwoord
Netbeheerders mogen nu geen onderscheid maken tussen aanvragers, zij mogen
niet discrimineren, conform artikel 23, tweede lid, Elektriciteitswet 1998. Mijn
inspanningen en die van de netbeheerders zijn er dan ook op gericht dat iedereen
kan worden aangesloten op het net. Daarnaast zal het lastig zijn om
maatschappelijke initiatieven waaraan in mediaberichten wordt gerefereerd te
definiëren.
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2019Z00512
Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) over het artikel ‘Tekort aan
stroomkabels voor grote hoeveelheid zonne-energie’ (ingezonden 16 januari
2019).

Ons kenmerk
DGKE-E / 19041231

1
Hebt u kennisgenomen van het artikel ‘Tekort aan stroomkabels voor grote
hoeveelheid zonne-energie’?
Antwoord
Ja.
2
Bent u bereid zich in te spannen om netbeheerders eerder inzage te geven in de
locaties voor windmolens en zonneparken zodat zij zich sneller en beter kunnen
voorbereiden op de benodigde infrastructuur? Zo ja, op welke manier? Zo nee,
waarom niet?
Antwoord
De inzet van mijn beleid is erop gericht dat iedereen aangesloten kan worden op
het net. Investeringen in het elektriciteitsnet moeten ook noodzakelijk en efficiënt
zijn, wij betalen als burgers immers allemaal mee aan de elektriciteitsnetten. Het
verzwaren van het net kost enige tijd; zo moet ruimte worden gevonden voor
stations, is er tijd nodig om een goede inspraak van onder andere burgers te
organiseren en moeten nieuwe kabels getrokken worden. Oplossingen liggen op
twee vlakken: ten eerste het tijdig investeren en uitbreiden van het
elektriciteitsnet en ten tweede een locatiecheck in de gebieden. In het ontwerpKlimaatakkoord zijn over beide zaken suggesties opgenomen. Ik onderzoek met
ACM en de netbeheerders welke oplossing passend is voor tijdig investeren en of
de regelgeving daarvoor gewijzigd moet worden.
Anderzijds krijgen de netbeheerders een adviserende rol bij het opstellen van de
Regionale Energie Strategieën (RES). Daar wordt door middel van locatiechecks
ingezet op het zo slim mogelijk koppelen van decentrale productie en
beschikbaarheid op het net.
Ik ben ook samen met de netbeheerders, decentrale overheden, ACM en andere
betrokkenen aan het bezien welke overige maatregelen eerder dan via wijziging
van wet- en regelgeving en de RES soelaas kunnen bieden.
Daarnaast is er reeds intensief overleg tussen de Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland (RVO.nl) en de netbeheerders over de impact van de
subsidieverleningen vanuit de SDE+-verleningen.
3
Klopt het dat een verlaging van de leveringszekerheidseis voor zonneenergieprojecten van 99,9% naar 99% veel menskracht en tijd zou schelen omdat
er minder kabels gebruikt hoeven te worden?
Antwoord
Een lagere redundantie-eis voor duurzame opwek levert direct extra capaciteit in
het net op. Het versoepelen van deze netontwerpeis voor duurzame opwek kan bij
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de netbeheerder leiden tot lagere arbeids- en materiaalkosten, aangezien minder
additionele netinvesteringen dan verplicht zijn.
Ik ben met onder andere netbeheerders in overleg over alle mogelijke
oplossingen om het net zo effectief mogelijk te gebruiken. Daarbij wordt ook
gekeken naar huidige eisen op het gebied van leveringszekerheid. Hierbij moet
wel altijd een afweging gemaakt tussen de impact van een uitvalsituatie, de
faalkans van een netonderdeel en de kosten om uitval te voorkomen of gevolgen
te beperken.
Overigens kan niet in het algemeen gesteld worden dat de leveringszekerheid
daalt van 99,9% naar 99%, dit is altijd afhankelijk van de beschikbaarheid van de
verbindingen waarbij ieder geval anders is.

Ons kenmerk
DGKE-E / 19041231

4
Maakt het tijdelijk verlagen en/of uitstellen van sommige van de eisen rondom de
leveringszekerheidseis het inlopen van de achterstand rondom het aansluiten van
duurzame energie mogelijk? Zo ja, met hoeveel jaren? Welk effect heeft dit op de
realisatie van zonne- en windenergie in 2020? Zo nee, waarom niet?
5
Bent u bereid om in samenspraak met de sector te kijken naar het (tijdelijk)
versoepelen van de eisen rondom de leveringszekerheidseis? Zo ja, hoe ziet u dat
voor zich? Zo nee, waarom niet?
Antwoord vragen 4 en 5
In de Elektriciteitswet 1998 is middels wet Voortgang Energietransitie de eis
opgenomen dat een net met een spanningsniveau van 110 kV en hoger zo is
ontworpen en in werking is dat het transport ook verzekerd is indien zich een
uitvalsituatie voordoet (N-1). Bij Algemene Maatregel van Bestuur kan hiervoor
structureel vrijstelling of ontheffing worden verleend. Het voldoen aan N-1 is
namelijk niet voor alle uitvalsituaties doelmatig. Voor aansluitingen lager dan 110
kV geldt geen eis voor redundantie. Zie verder het antwoord op vraag 2.
6
Kunt u deze vragen beantwoorden voordat het algemeen overleg Klimaat en
energie, dat momenteel op 13 februari 2019 gepland staat, plaatsvindt?
Antwoord
Ja.
Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Moorlag
(PvdA), ingezonden 16 januari 2019 (vraagnummer 2019Z00511)
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2019Z00765
Vragen van het lid Agnes Mulder en Geurts (beiden CDA) over gevolgen van het
gebrek aan netcapaciteit voor duurzame energieprojecten in Drenthe, Groningen
en Overijssel (ingezonden 18 januari 2019).

Ons kenmerk
DGKE-E / 19041231

1
Bent u bekend met het bericht ‘Gebrek aan stroomkabels belemmert omslag naar
groene energie’?
Antwoord
Ja.
2
Kunt u aangeven welke gevolgen het gebrek aan netcapaciteit in Drenthe,
Groningen en Overijssel heeft voor projecten die een SDE+-subsidie toegekend
hebben gekregen maar nu niet op het net aangesloten kunnen worden?
Antwoord
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert een toets uit bij de
beoordeling van de haalbaarheid van grote zonneparken of het aannemelijk is dat
een project tijdig aangesloten kan worden op een netwerk. In de aanvraagfase
worden projectontwikkelaars nadrukkelijk gewezen op het belang van het tijdig
regelen van de benodigde netaansluiting voor het project. Hiermee wordt
voorkomen dat schaars SDE+-budget bezet wordt gehouden door projecten die
niet gerealiseerd kunnen worden. Aanvragen voor projecten boven de 1 MWp
bevatten een haalbaarheidsstudie met veelal documenten waaruit blijkt dat
contact is gelegd met de netbeheerders (offertes voor kabelaansluiting e.d.). Het
is daarmee nog geen gegeven dat de netbeheerder de aansluiting van projecten
met een SDE+-beschikking kan garanderen binnen de termijn. Voor de
netbeheerder kan dit op een gegeven moment leiden tot een stapeling van grote
zonneparken die in dezelfde periode aangesloten willen worden. Tot op heden
heeft RVO.nl één formeel verzoek tot verlenging van de realisatietermijn gekregen
vanwege het gebrek aan netcapaciteit.
3
Welke termijnen vanuit de SDE+-regeling zijn er verbonden aan een de realisatie
van een zonne-energieproject?
Antwoord
Voor zon-PV projecten geldt een realisatietermijn van drie jaar. Vanaf 2019 geldt
voor de zon-PV projecten op daken een termijn van drie jaar en wordt voor velden watersystemen een termijn van vier jaar gehanteerd, waardoor netbeheerders
ook meer tijd hebben om de benodigde netaansluiting te realiseren.
4
Bent u bereid om de termijn op te schorten waarop projecten die SDE+-subsidie is
toegekend moeten leveren op het elektriciteitsnet, voor wat betreft projecten die
niet kunnen leveren op het net door een tekort aan capaciteit gezien dat buiten
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hun macht ligt en gezien deze omstandigheid pas ver na het aanvragen van de
subsidie bekend is geworden? Zo nee, waarom niet?

Ons kenmerk
DGKE-E / 19041231

Antwoord
RVO.nl heeft de mogelijkheid om één jaar uitstel van de realisatietermijn te
verlenen op de ingangsdatum van de subsidie. Per geval wordt bekeken of
projecten hiervoor in aanmerking komen, bijvoorbeeld doordat uitstel komt door
factoren buiten de invloedssfeer van de producent.
5
Welke andere mogelijkheden ziet u om iets voor deze projecten te doen?
Antwoord
De inzet van mijn beleid is erop gericht dat iedereen aangesloten kan worden op
het net. Investeringen in het elektriciteitsnet moeten ook noodzakelijk en efficiënt
zijn, wij betalen als burgers immers allemaal mee aan de elektriciteitsnetten. Het
verzwaren van het net kost enige tijd; zo moet ruimte worden gevonden voor
stations, is er tijd nodig om een goede inspraak van onder andere burgers te
organiseren en moeten nieuwe kabels getrokken worden. Oplossingen liggen op
twee vlakken: ten eerste het tijdig investeren en uitbreiden van het
elektriciteitsnet en ten tweede een locatiecheck in de gebieden. In het ontwerpKlimaatakkoord zijn over beide zaken suggesties opgenomen. Ik onderzoek met
ACM en de netbeheerders welke oplossing passend is voor tijdig investeren en of
de regelgeving daarvoor gewijzigd moet worden.
Anderzijds krijgen de netbeheerders een adviserende rol bij het opstellen van de
Regionale Energie Strategieën (RES). Daar wordt door middel van locatiechecks
ingezet op het zo slim mogelijk koppelen van decentrale productie en
beschikbaarheid op het net.
Ik ben ook samen met de netbeheerders, decentrale overheden, ACM en andere
betrokkenen aan het bezien welke overige maatregelen eerder dan via wijziging
van wet- en regelgeving en de RES soelaas kunnen bieden.
Daarnaast is er reeds intensief overleg tussen RVO.nl en de netbeheerders over de
impact van de subsidieverleningen vanuit de SDE+-verleningen.
Toelichting:
Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Sienot
(D66), ingezonden 8 januari 2019 (vraagnummer 2019Z00123), en Moorlag
(PvdA), ingezonden 10 januari 2019 (vraagnummer 2019Z00193).
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