
 

 
 

Motie: Compenseren netwerkproblematiek Energietransitie 

 
 
Indieners: gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland.   
 
De Extra Algemene Ledenvergadering van de VNG, bijeen op 13 januari 2022, 

Constaterende, 

• dat het in veel gemeenten op dit moment niet mogelijk is om (lokale) initiatieven met een 

vermogen groter dan 50 kW aan te sluiten;  

• dat particuliere daken nog wel kunnen worden aangesloten, maar ook die kleinere 

opwekinstallaties als gevolg van netwerkproblemen steeds vaker automatisch worden 

uitgeschakeld op dagen met veel zonneschijn; 

• dat er door netwerkproblemen vaak geen lokale initiatieven zoals postcoderoosprojecten 

kunnen worden gerealiseerd; 

• dat in veel gemeenten geen collectieve voorzieningen als alternatief voor aardgas mogelijk zijn; 

• dat voor inwoners dan de oplossing gezocht moet worden in combinaties met all-electric; 

• dat inwoners zich bewust zijn van de klimaatproblematiek en verantwoordelijkheid nemen; 

• dat in veel gemeenten daarvoor een groot aantal werkgroepen en coöperaties actief zijn; 

• dat energiewerkgroepen/-coöperaties aangeven dat zij door de netwerkproblemen in hun 

voortbestaan worden belemmerd; 

• dat woningbouwcorporaties steeds vaker netwerkproblemen ondervinden bij het planmatig 

aanbrengen van zonnepanelen op huurwoningen; 

• dat er in sommige regio’s door netwerkproblemen niet de mogelijkheid is om gebruik te maken 

van de huidige subsidiemogelijkheden. Meerdere postcoderoos-initiatieven die klaar zijn voor 

het aanvragen van subsidie zijn on hold gezet. 

 

Overwegende, 

• dat netbeheerders voor de oplossing van de problemen termijnen noemen die variëren van 2025 

tot zelfs 2028; 

• dat de netbeheerders op dit moment niet de wettelijke mogelijkheid hebben om pieken in 

energie-opwek te stabiliseren door bijvoorbeeld de tussenopslag in batterijen of de productie 

van waterstof; 

• dat veel (plattelands)gemeenten kampen met de genoemde grote problemen op het 

elektriciteitsnetwerk; 

• dat deze problemen van grote invloed zijn op het realiseren van lokale ambities en 

betrokkenheid van inwoners; 

• dat de energietransitie niet mogelijk is zonder draagvlak onder inwoners, de lokale werkgroepen 

en lokale energiecoöperaties;  

• dat gemeenten en inwoners een belangrijke (regie)rol hebben in de energietransitie. 

 



Verzoekt het bestuur van de VNG er bij het Rijk op aan te dringen om: 

• de salderingsregeling voor particulieren in deze probleemgebieden die zonnepanelen op hun dak 

plaatsen te verlengen en de vanaf 2023 beoogde afbouw van deze regeling op te schorten; 

• de netwerkbedrijven de wettelijke mogelijkheid te geven om (voor lokale initiatieven) te 

investeren in alternatieven, zoals opslag van elektriciteit en productie van waterstof;  

• subsidieregelingen voor lokale projecten, zoals de Subsidieregeling Coöperatieve Opwekking 

(SCE), in regio’s met netwerkproblemen, op het moment dat er weer aansluitmogelijkheden 

beschikbaar zijn, onder de nu geldende condities aan te bieden; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 
 
burgemeester en wethouders van de gemeente Opsterland, 
 
de gemeentesecretaris,     de burgemeester, 
                                                                             

          
Marjan van der Weij     Ellen van Selm 

 
 

burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf, 
 
de gemeentesecretaris,     de burgemeester, 
 

                                           
Willem Mutter         Sandra Korthuis 

 
 
 
burgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf, 
 
de gemeentesecretaris,     de burgemeester, 
 
 
                                            
                                  

 
 

Remco van Maurik         André van de Nadort 

  



Deze motie wordt ondersteund door de gemeenten:  

• Achtkarspelen 

• Dantumadiel 

• De Fryske Marren 

• Heerenveen 

• Leeuwarden 

• Schiermonnikoog 

• Smallingerland 

• Vlieland 

• Waadhoeke 

Ook Ús Koöperaasje, de belangenbehartiger van alle Friese lokale energie coöperaties ondersteunt 

deze motie van harte. 

 

 


