Provinciale Staten

Zaaknummer: 105051
Vragen van het statenlid Ton Veraart (D66) ingevolge artikel 44 reglement van orde

AANHANGSEL

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2021 nummer 241.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake
elektriciteitsnet:
(ingekomen: 11 november 2021)
Vragen aan gedeputeerde staten
1. Is GS op de hoogte van het artikel, waarin
ook bij het net van Stedin wordt gesteld dat
het tegen grenzen aanloopt?

Antwoorden van gedeputeerde staten
1. Nee, maar wij zijn wel bekend met de
problematiek. Zie hiervoor ook de
beantwoording van art 44 vragen van de
CDA-fractie in oktober vorig jaar.
Beantwoording artikel 44-vragen van CDA
over Groeipijn op elektriciteitsnet van
Schouwen-Duiveland en Tholen (zeeland.nl)

2.

Waar in Zeeland zijn er tekorten op het
energienet en waar zijn die te verwachten?

2.

3.

Welke projecten lopen vertraging op of gaan
niet door vanwege de capaciteit op het
elektriciteitsnet? Welke woningbouw loopt
vertraging op? Er bereiken ons signalen dat
op Noord-Beveland ondernemers willen
uitbreiden maar dat dit niet kan vanwege de
beperkingen op het elektriciteitsnet. Is GS
hiermee bekend? Zo ja, kan er iets aan
worden gedaan?
Voor Schouwen-Duiveland en Tholen worden
door Tennet nu voorbereidingen getroffen om
de 50kv voorziening uit te breiden naar
150kv. Dit zal naar verwachting tot 2025
duren. Welke problemen/vertragingen levert
dat op?
In de Zeeuwse RES wordt uitgegaan van
elektriciteitsbesparing om in de toekomst
voldoende elektriciteit te kunnen leveren. Als
er geen elektriciteitsbesparing plaatsvindt
kan er niet voldoende duurzame energie
worden opgewekt voor Zeeuwse
inwoners/industrie. Daarnaast wordt ingezet
op elektrificatie van bijvoorbeeld transport.
Welke lessen leren GS van de huidige

3.

4.

5.

In de gemeenten Schouwen-Duiveland en
Tholen is op dit moment sprake van
congestie en in de gemeenten Hulst en
Noord-Beveland zou dat in de toekomst het
geval kunnen zijn. Overigens zijn dit geen
problemen met de levering van elektriciteit
maar ontstaat de congestie door een te groot
aanbod.
Projecten voor zonnepanelen op daken lopen
vertraging op. Problemen voor woningbouw
of voor uitbreiding zijn ons niet bekend.

4.

Projecten voor zon op dak kunnen pas na
2025 aangesloten worden.

5.

Zoals bij vraag 2 aangegeven zijn er geen
leveringsproblemen maar ontstaat congestie
door een te groot aanbod van elektriciteit.
Een relatie tot besparing zien wij hierbij niet.

Vragen aan gedeputeerde staten
leveringsproblemen in relatie tot de
benodigde elektriciteitsbesparing in de RES?

Antwoorden van gedeputeerde staten

MIDDELBURG, 30 november 2021
Namens fractie: D66

Gedeputeerde Staten

Ton Veraart

Drs. J.M.M. Polman
A.W. Smit

