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Via deze raadsinformatiebrief wordt u in kennis gesteld van een actuele ontwikkeling
binnen het prioritaire thema Duurzaamheid en Klimaatverandering.
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TenneT, de beheerder van het hoogspanningsnet in Nederland, heeft op 9 juni 2022
transportschaarste op het elektriciteitsnet afgekondigd voor de hele provincies Limburg
en Noord-Brabant. Deze afkondiging heeft grote gevolgen. Het betreft een maatregel die
per direct is ingegaan in de beide provincies.

BNGHNL2G

Met ingang van 9 juni 2022 verstrekken TenneT en Enexis geen offertes meer voor
grootverbruikersaansluitingen op het elektriciteitsnet, of uitbreiding van grootverbruikersaansluitingen, met een omvang van meer dan 3 x 80 Ampère. Dit betekent dat nieuwe en

bestaande grootverbruikers met uitbreidingswensen voorlopig géén nieuwe of zwaardere
aansluiting kunnen krijgen op het elektriciteitsnet. Ook geldt dat voor bedrijven die op
grote schaal elektriciteit willen terugleveren.
Voor kleinverbruikers en particulieren met een aansluiting tot en met 3 x 80 Ampère heeft
de transportschaarste in beginsel geen conseguenties. In algemene zin is het zo, dat de
meeste huishoudens een elektriciteitsaansluiting hebben van 1 x 35 of 3 x 25 Ampère.
Voor deze doelgroep hebben TenneT en Enexis rekening gehouden met een autonome
groei van de huidige afname en teruglevering. Op basis van inschattingen van de
toekomstige elektriciteitsafname van kleinverbruikers wordt verwacht dat aansluitingen
voor nieuwe woningen nog mogelijk zijn. Bepaalde voorzieningen echter zoals grotere
winkels, waarvoor vooralsnog geen grootverbruikersaansluiting aangevraagd is, kunnen
niet meer aangesloten worden op het elektriciteitsnetwerk.
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Vanaf 9 juni 2022 werken de netbeheerders voor Limburg en Noord-Brabant met een
interesselijst. Belanghebbenden kunnen aangeven dat ze een nieuwe grootverbruikersaansluiting wensen of uitbreiding van de bestaande aansluiting. Ook start TenneT met
onderzoek naar de haalbaarheid van congestiemanagement. Dat is bedoeld om de
beschikbare capaciteit op het elektriciteitsnet zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Indien
daardoor ruimte zou ontstaan, bezien de netbeheerders of belanghebbenden alsnog
kunnen worden aangesloten.
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Om de impact van de transportschaarste voor Limburg waar mogelijk te beperken, sluit
Eijsden-Margraten aan bij een gezamenlijke aanpak. Hierin spelen onder meer de

provincie Limburg en RES-regio Zuid-Limburg een belangrijke rol. Vanuit de provincies
Limburg en Noord-Brabant gezamenlijk is reeds actie ondernomen richting de
Rijksoverheid om op korte termijn te komen tot snel implementeerbare oplossingen, die
de gevolgen van de transportschaarste verminderen. Ter informatie zijn bijgevoegd:
- een brief van de beide provincies aan de heer Jetten, minister van Energie en Klimaat
- een brief (incl. bijlagen) van gedeputeerde Van Gaans-Gijbels aan
Provinciale Staten van Limburg.
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De afkondiging van transportschaarste op het elektriciteitsnet raakt direct de
verduurzaming in Eijsden-Margraten en daarmee ook de rol van de gemeente als
verstrekker van duurzaamheidsleningen. In het kader van de Verordening Duurzaamheidslening kunnen particuliere woningeigenaren, verenigingen, stichtingen en bedrijven
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een duurzaamheidslening aanvragen. Ook geïnteresseerden voor dakgerelateerde
zonne-energiesystemen, op basis van een grootverbruikersaansluiting, wenst de
gemeente onder voorwaarden te ondersteunen met een duurzaamheidslening. We zullen
uw raad uiteraard op de hoogte blijven houden over de voortgang in dezen.

margraten

mariadorp
mesch
mneer
noorbeek

Op dit moment kunnen wij u melden, met betrekking tot de categorie grootverbruikers,
dat in 2022 toe nu toe één duurzaamheidslening is verstrekt van meer dan € 100.000.
Het betreft een maatwerklening aan het bedrijf Groenhof Agro à € 250.000. De lening is
ingezet ten behoeve van een dakgerelateerd zonne-energiesysteem van ruim 1.000
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panelen, op basis van een grootverbruikersaansluiting. Deze lening voldoet aan de
voorwaarden van de Verordening Duurzaamheidslening. Als zekerheidsstelling voor de
lening heeft de gemeente een pandakte gesloten met Groenhof Agro. Hiermee heeft de

gemeente het pandrecht op de zonnepanelen-installatie en een SDE-subsidie van
Groenhof Agro à € 540.417. Ook heeft Accon-AVM Bedrijfskundig Advies B.V. de
financiële gegoedheid van Groenhof Agro bevestigd. Op grond van deze zekerheden is
de maatwerklening toegekend. Het zonne-energiesysteem is inmiddels gerealiseerd.
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