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Aan: Verantwoordelijke Portefeuillehouder. 
Onderwerp: Belastbaarheid elektriciteitsnet. 
Datum: 12 januari 2019 
 
Met het aanleggen van grootschalige zonneweiden, doen zich nieuwe situaties voor die 
kunnen leiden tot “overbelasting” op het huidige elektriciteitsnet. 
Zo worden op diverse plaatsen in de noordelijke provincies van ons land ‘nee’ verkocht, door 
netbeheerder(s) aan boeren, bedrijven en verenigingen die zonnepanelen op hun daken 
willen, door gebrek aan capaciteit op het elektriciteitsnet. Hierdoor kunnen 
maatschappelijke voorzieningen onder druk komen te staan door commerciële activiteiten. 
Als je het draagvlak voor de energietransitie wilt vergroten, kun je dit niet verkopen. 
Ook aansluiting van nieuwe grootschalige zonneweiden is in bepaalde gebieden in ons land 
niet meer mogelijk.  
 
De Seniorenpartij Schagen heeft naar aanleiding van deze berichten in de media de volgende 
vragen: 

1. Heeft de gemeente Schagen inzicht/informatie over de huidige (maximale) capaciteit 
van het elektriciteitsnet in de gemeente Schagen? (Graag antwoord toelichten.) 
 

Antwoord 1 

Ja. De actuele situatie is terug te vinden op de website van Alliander: 

https://2017.jaarverslag.alliander.com/actuele-

prestaties/ontwikkelinenergietran/a2059_Zonne-energie 

De kernboodschappen voor dit thema heeft Liander samengevat in een artikel dat is 

gepubliceerd op https://www.alliander.com/nl/media/nieuws/ons-net-en-de-

energietransitie 

 
2. Heeft de gemeente Schagen inzicht/informatie over de (maximale) belastbaarheid 

van het elektriciteitsnet in de gemeente Schagen in de komende jaren? (Graag 
antwoord toelichten.) 

 
Antwoord 2 
 
Liander kan hier geen specifiek antwoord op geven. In algemene zin geven zij aan dat in 

Schagen er nog wel wat capaciteit beschikbaar is, maar dit is sterk afhankelijk van locatie 

waar zonnepanelen komen en de hoeveelheid. 

In het algemeen is het plaatsen van zonnepanelen op daken de beste keus. Dit levert de 

minste problemen met netcapaciteit op. Zonneweides in bebouwde omgeving zijn over 

het algemeen ook wel inpasbaar maar daar moet per locatie onderzocht worden wat de 

mogelijkheden zijn. Zonneweides in landelijk gebied zijn meestal niet op korte termijn aan 

te sluiten en brengen hoge kosten met zich mee, zowel voor de klant als voor de 

maatschappij. 
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3. Heeft de Gemeente Schagen (periodiek)contact/overleg met de netwerkbeheerder 

van het elektriciteitsnet in de gemeente Schagen over de capaciteit op het 
elektriciteitsnet? 

 
Antwoord 3 
 
Ja, we hebben zowel ambtelijk als bestuurlijk structureel overleg met elkaar. Overigens in 

een breder kader dan alleen netaansluitingen. 

 
 
 

 
De fractie van de Seniorenpartij Schagen 
Gemeenteraad Schagen, 
Namens deze, 
Chih Chun Wang. 
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