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Geachte heer De Droog, 

Toelichting 
In uw toelichting bij de schriftelijke vragen heeft u het volgende geschreven: 

Door de snelle stijging van het aantal duurzame energie initiatieven in Nederland neemt ook de druk op de 
distributie- en transmissienetten, alsmede op de capaciteit van de onderstations toe. Het aantal 
congestiegebieden in Nederland, waarop niet langer nieuwe initiatieven kunnen worden aangesloten, neemt snel 
toe. Voor duurzame energie initiatieven is het daarom belangrijk om tijdig een netaansluiting veilig te kunnen 
stellen. 

In tegenstelling tot het veiligstellen van een SOE tarief (waarvoor gemeentelijke goedkeuring benodigd is in de 
vorm van een verleende omgevingsvergunning voor het project), is geen ambtelijke goedkeuring nodig om een 
netaansluiting bij de netbeheerder te reserveren. Op ieder moment kan een netaansluiting bij de netbeheerder 
worden gereserveerd. Voor deze reservering is een locatie en een aanbetaling aan de netbeheerder nodig. 

Wij vangen op dat projectontwikkelaars als gevolg van de groeiende congestieproblemen netaansluitingen 
reserveren vóórdat er een gemeentelijke goedkeuring is voor een project, soms zelfs nog vóórdat de ontwikkeling 
van het project is begonnen (voordat het project in vergunningprocedure is genomen door de respectievelijke 
gemeente). Dit heeft als resultaat dat er op verschillende locaties in Nederland duurzame energie initiatieven met 
een omgevingsvergunning en SOE tarief zijn (en dus gereed om gebouwd te worden), die niet kunnen worden 
aangesloten op het stroomnet omdat de aansluitingen in het onderstation zijn gereserveerd door premature 
projecten, waarvan het nog niet zeker is dat deze projecten gemeentelijke medewerking voor het project zullen 
verkrijgen. 

Als gevolg daarvan kan vertraging optreden in de aansluiting van projecten die gereed zijn om duurzame stroom 
te gaan leveren. Ook kunnen projecten worden afgeblazen omdat zij niet kunnen voldoen aan hun contractuele 
verplichtingen of de verplichting vanuit de SOE om binnen 4 jaar na verkrijging van een SOE tarief aangesloten te 
zijn aan het elektriciteitsnet. 
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Uw fractie heeft hierover de navolgende vragen: 

1) Herkent GS bovenstaande problematiek? 

Antwoord 
Wij herkennen deze problematiek niet als zijnde actueel binnen onze provincie. Stedin heeft aangegeven 
dergelijke signalen uit het land te ontvangen, maar kent deze niet in hun verzorgingsgebied. 

Ter toelichting; de capaciteitsbehoefte wordt pas ingeboekt nadat opdracht tot het realiseren van een 
aansluiting wordt gegeven. De netbeheerder gaat vervolgens over tot de aanleg van de benodigde 
infrastructuur, waarbij het uiteraard nodig is om ook de benodigde capaciteit te kunnen garanderen. 
Andere vormen van "reserveren" kent de netbeheerder niet. 

2) Deelt GS de mening dat projecten die aangelegd kunnen worden niet geremd mogen worden door 
premature reserveringen? 

Antwoord 
Ja, wij hechten aan het voorkomen van onbenutte capaciteit. Wij constateren dat, gezien de snelle 
ontwikkelingen in de energietransitie en de daarmee toenemende schaarste van de netcapaciteit, er in 
theorie spanning kan ontstaan in vraag & aanbod van capaciteit. Deze situatie heeft zich binnen het 
verzorgingsgebied van Stedin c.q. in onze provincie echter nog niet voorgedaan. 
Vanuit de brancheorganisatie van Netbeheerders (Netbeheer Nederland) wordt momenteel bezien in 
hoeverre voorwaarden aan de overeenkomsten kunnen worden verbonden die voorkomen dat de reeds 
toegewezen capaciteit voor langere tijd onbenut blijft. 

3) Wat is de beschikbare ruimte op het elektriciteitsnet in de Provincie Utrecht en welk deel daarvan is nu 
toegewezen aan reserveringen? 

Antwoord 
De toegewezen reserveringen maken onderdeel uit van overeengekomen en te realiseren aansluitingen. 
Wij hebben geen inzicht in deze onderverdeling. Ten behoeve van de voorstellen in de Regionale 
Energie Strategieën (RES) voert de netbeheerder een net-impact analyse uit. Hieruit blijkt dat er in onze 
provincie momenteel geen tekort aan aansluitingen is. Deze analyse wordt geactualiseerd zodra de RES 
voorstellen concreter zijn. 

4) Hoe vindt monitoring en prioritering plaats op de reserveringen? Na hoeveel tijd vervalt een reservering? 

Antwoord 
Zie ook bij beantwoording onder 1 ). De benodigde capaciteit wordt vastgelegd als onderdeel van de 
aangevraagde aansluiting. iedere aanvraag dient aangesloten te worden en kent vanuit dat punt geen 
prioritering. Na de overeenkomst tot aansluiting zal deze worden gereserveerd tot aan daadwerkelijke 
fysieke aansluiting. Er geldt momenteel geen maximale duur van deze reservering. Zoals onder 2) 
aangegeven wordt vanuit de brancheorganisatie bezien in hoeverre voorwaarden aan de 
overeenkomsten kunnen worden verbonden die voorkomen dat gereserveerde capaciteit langere tijd 
onbenut blijft. 
In haar investeringsplannen (recentelijk voor 2020-2022) beschrijft de netbeheerder de noodzakelijke 
uitbreidings- en vervangingsinvesteringen in de elektriciteits- en gasinfrastructuur voor de komende drie 
jaar. Naast een kwantitatieve beschrijving van de investeringen voor de komende drie jaar, geeft het 
investeringsplan ook een kwalitatieve doorkijk naar de investeringen voor de komende tien jaar op basis 
van verschillende scenario's. Op basis van monitoring van vraag, aanbod en vervangingsvraag past zij 
de 10-jaars investeringen desgewenst bij in haar komende investeringsplannen. 

5) Dreigen er in de provincie Utrecht projecten vast te lopen als gevolg van premature reserveringen? Zo 
ja, waar? 

Antwoord 
Nee, dat dreigt momenteel niet. Er is bij ons geen sprake van premature reserveringen. 
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6) Wat is GS van plan aan deze problematiek te doen? 

Antwoord 
Premature reserveringen bij Stedin, zoals door u bedoeld, vinden niet plaats in onze provincie. Er is dan 
ook geen actie op nodig. Landelijk is de branchevereniging bezig met oplossingen om dit overal te 
voorkomen. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

euwen 
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