
Motie: Met prioriteit het elektriciteitsnetwerk geschikt maken voor de energietransitie 

 

De VNG in vergadering bijeen op 26 november 2021, gehoord de beraadslaging, constaterende dat: 

 In 2019 het Nationaal Klimaatakkoord is vastgesteld waarin regio’s worden opgeroepen een 
bod in te dienen waarmee alle regio’s gezamenlijk in Nederland 35TWh aan grootschalige 
hernieuwbare elektriciteit op land, via wind, zonneparken en grootschalig zon 
op dak, realiseren; 

 De RES-regio’s de afgelopen periode hun RES1.0 hebben vastgesteld waarmee zij hun boden 
hebben vastgelegd en aangeven hoe zij die gaan realiseren.  

 De betreffende regionale netbeheerders een netwerk impactanalyse hebben uitgevoerd. 
Deze netwerk impactanalyses maken deel uit van de RES en laten zien of  het betreffende 
netwerk voldoende capaciteit biedt om duurzame opgewekte energie te transporteren 
binnen het netwerk al dan niet nadat een aantal knelpunten in de netwerken worden 
opgelost en gezocht wordt naar het zo efficiënt mogelijk benutten van het netwerk   

 TenneT op 12 oktober een persbericht heeft uitgebracht. In dit bericht is aangekondigd dat 
sprake is van congestie op het hoogspanningsnetwerk van TenneT in de provincie Utrecht. 
Dit betekent dat vanaf 12 oktober 8.00 uur geen nieuwe initiatieven voor hernieuwbare 
elektriciteit met een transportcapaciteit groter dan 3 * 80 Ampère (> 15 kW) door Stedin in 
behandeling worden genomen; 

 De problematiek van netwerkcongestie ondertussen op vele plekken op zowel het 
hoogspanningsnetwerk van TenneT als het midden- en laagspanningsnet van regionale 
netbeheerders speelt en zich waarschijnlijk gaat uitbreiden 

 Zowel het landelijk gebied als op bedrijventerreinen er veel potentie is voor de opwek van 
duurzame elektriciteit terwijl daar beperkte netwerkcapaciteit is.  

 In overgangen tussen netbeheergebieden de capaciteit niet op orde is. 
 

Van mening dat:  

 De regio’s en gemeenten veel inspanningen hebben verricht om de realisatie van de RES-
boden de komende jaren te realiseren, mogelijk te maken en aan te jagen;  

 De netcongestiesproblemen het broze draagvlak voor de energietransitie ondermijnt; 
 Lokale initiatieven en bedrijven hun enthousiasme voor het realiseren van zon of wind op 

deze manier verliezen 
 Het halen van de doelstelling van 2030 voor hernieuwbare opwek uit het Klimaatakkoord en 

daarmee ook het verder doel voor forse CO2-redcutie voor 2050 voorkomend uit het 
Klimaatakkoord van Parijs of Parijs verder in het nauw komt;  

 De huidige regelgeving met betrekking tot de energie-infrastructuur een belemmering vormt 
van de energietransitie en behoeft modernisering.  

 De Rijksoverheid meer prioriteit moet geven aan het versterken van het hoog-, midden- en 
laagspanningsnet.     

 Het afwegingskader niet alleen volgens het principe first come, first serve moet werken maar 
dat daarbij projecten uit de RES-sen voorrang hebben.  

 

 

 



Verzoekt het bestuur van de VNG om: 

1. De problematiek rond de netwerkcongestie onder de aandacht te brengen van de Tweede 
Kamer en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat; 

2. De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Financiën te 
verzoeken om binnen 6 maanden samen met TenneT en regionale netbeheerders een plan 
van aanpak op te stellen en hier met prioriteit uitvoering aan te geven waarin onderwerpen 
zoals onderstaande punten concreet worden gemaakt:  

a. Netbeheerders wordt meer experimenteerruimte geboden om via alternatieve 
mogelijkheden netcongestie op te lossen zoals tussentijdse opslag van elektriciteit te 
stimuleren door een extra categorie ‘uitgestelde levering’ toe te voegen aan de 
SDE++; 

b. De regels en RO-procedures tbv de infrastructurele maatregelen ter versterking van 
het net worden versoepeld waarmee de doorlooptijd waar mogelijk wordt verkort, 
bijvoorbeeld a la crisis & herstelwet  

c. De beschikbaarheid van SDE subsidies wordt geborgd voor projecten die nu stil 
komen te liggen;  met name vanwege de aankondiging om de SDE+ vanaf 2025 af te 
bouwen waarbij de netbeheerders verwachten pas vanaf 2026 structureel meer 
ruimte op het net te hebben 

d. Het Rijk regie kan houden op de versnelling van de aanleg van infrastructuur zonder 
dat er nog meer congestie ontstaat;  

e. Het Rijk onderzoekt hoe de financiering van de netbeheerders versterkt kan worden 
zodat investeringen in nieuwe infrastructuur geen vertraging oplopen;  

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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