
 

 

 

MEMORANDUM 

 
 
 
 
 
 

DATUM 21-2-2019 

AAN Provinciale Staten 

VAN Gedeputeerde van den Berg 

ONDERWERP Informeren New Grid on the Block  

  
Middels dit memo informeer ik u over het project New Grid on the Block  
 
Aanleiding 
Voor de energietransitie zal naar verwachting een stevig beroep op het buitengebied worden gedaan voor 
grootschalige duurzame energie-opwek, bijvoorbeeld door zonnevelden of zonnedaken op (agrarische) 
bedrijfsgebouwen. In de praktijk komen veel duurzame energie-initiatieven echter niet van de grond en niet 
zelden wordt hiervoor de aansluiting op het elektriciteitsnetwerk (of de kosten daarvoor) als belangrijke factor 
genoemd. 
 
Om die reden zijn provincie Utrecht, de 4 Kromme Rijngemeenten (Bunnik, Houten, Wijk bij Duurstede en 
Utrechtse Heuvelrug) en Stedin gezamenlijk een onderzoek gestart naar de oorzaken en belemmeringen, maar 
ook naar mogelijke oplossingen. 
 
Een belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat het elektriciteitsnetwerk nu niet geschikt is om de hele 
energietransitie in het buitengebied te faciliteren. In veel gevallen is het de afstand tot een geschikt aansluitpunt 
die de hoogte van de aansluitkosten bepaalt. In het Kromme Rijngebied liggen deze aansluitpunten langs de 
randen van het gebied en daardoor is de afstand van een zonneveldlocatie tot een aansluitpunt al snel enkele 
kilometers.  
 
Voor zonnedaken geldt dat er wel aansluitmogelijkheden in het gebied zijn. Echter moet voor grootschalig zon-op-
dak de aansluiting vaak worden verzwaard. De investering in deze verzwaring drukt dermate op de businesscase, 
dat vaak van verzwaring wordt afgezien en de daken niet volledig worden benut. Om deze kosten te drukken, 
biedt het bundelen van aanvragen in hetzelfde gebied een oplossing.   
 
Echter komt ook uit het onderzoek dat Stedin nu werkt volgens een passieve, in de regelgeving vastgelegde 
benadering: ‘u vraagt, wij investeren’. Deze werkwijze is, gezien het bovenstaande, niet bevorderlijk voor de 
energietransitie. 
 
Kernboodschap 
Het huidige elektriciteitsnetwerk in het Kromme Rijn gebied is nog niet zwaar genoeg voor de energietransitie en 
zal daarom de komende jaren moeten worden versterkt.  
 
Voor zonnedaken op (agrarische)bedrijfsgebouwen kunnen de aansluitkosten omlaag als initiatiefnemers actief 
samenwerken met hun buren en gelijktijdig een aansluiting aanvragen. Gemeenten en gebiedscommissies 
kunnen hier actief actie op ondernemen en aanvragen bundelen. 
 
Voor grootschalige zonnevelden en windmolens is het wenselijk als Stedin anticipeert op de opgave en investeert 
in de infrastructuur in het Kromme Rijn gebied. Dit mag Stedin wettelijk gezien nu niet en bovendien zijn de 
financiële risico’s te hoog als er uiteindelijk onvoldoende zonnevelden worden aangesloten. Daarom onderzoeken 
de onderzoekspartners in een vervolg naar mogelijkheden om het juridisch mogelijk te maken dat Stedin gaat 
investeren vooruitlopend op concrete aanvragen en naar instrumenten om de financiële risico’s voor Stedin 
beheersbaar te houden. Een belangrijke randvoorwaarde is dat gemeenten en provincie duidelijkheid scheppen 
over kansrijke gebieden voor grootschalige duurzame energie-opwek. 
   
Vervolg 
Voor de zonnedaken kunnen de gemeenten, provincie en gebiedscommissies nu al aan de slag om 
vraagbundeling onder de aandacht te brengen. Een gedachte is om hiervoor een vergelijkbare aanpak als voor 
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‘glasvezel in het buitengebied’ te hanteren. Een actuele meekoppelkans is de sanering van asbestdaken t/m 
2024. 
 
Voor de grootschalige zonnevelden wordt een vervolgonderzoek gedaan. Dit vervolgonderzoek is met name een 
bureaustudie om te onderzoeken of er een experimenteerruimte mogelijk is en welke andere processen we bij 
gemeenten, provincie en Stedin moeten stroomlijnen om efficiënt de zonnevelden aan te kunnen sluiten in de 
Kromme Rijnstreek. Daarbij worden ook gemeentelijke en provinciale instrumenten onderzocht die het (financiële) 
risico voor Stedin beperken. 
 
Bijlagen 

1. New Grid on the Block eindrapport 
 


