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Middels deze raadsinformatiebrief informeren wij u over een aantal belangrijke
ontwikkelingen
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Margraten

Projecten die vallen onder het prioritaire thema duurzaamheid staan niet stil. Zo heeft u
op 1 juni 2021 het kader Zonne- en Windenergie en de RES1.0 vastgesteld. Aansluitend

tel:14043

zijn we gestart met de RES2.0 welke in 2023 wederom aan de gemeenteraden wordt
voorgelegd. Over de RES2.0 zullen wij u in RES ZL verband dit najaar informeren.

of:

+31 (043 458 8488

fax:

+31 (0]43 458 8400
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w

Geachte leden van de raad,

eijsden-margraten.nl

Warmtetransitie

Op 28 april 2021 bent u op de themabijeenkomst geïnformeerd over de warmtetransitie in
Eijsden-Margraten. De warmtetransitie wordt in december 2021 ter besluitvorming aan de

raad aangeboden.

Voor de besluitvorming willen wij nog graag tijdens een nog te plannen

informatieavond met u over de warmtetransitie praten.
IBAN BNG
NLA6BNGHO285148680
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Met name de rol van de gemeente

de orde.

Tijdens de themabijeenkomst op 28 april 2021 werd gesproken over participatie. Op 10
mei 2021 is een masterclass voor alle geïnteresseerden gehouden. Tijdens de
verschillende participatiemomenten hebben circa 25 inwoners te kennen gegeven

geïnteresseerd te zijn in duurzaamheid. Deze mensen hebben wij uitgenodigd om deel te
nemen aan de Masterclass Duurzaamheid op 12 juli 2021. Aan de digitale masterclass
hebben slechts handvol inwoners deelgenomen. Over het vervolg van het
participatietraject zullen wij in overleg treden met de inmiddels aangestelde
raadsadviseur Burgerparticipatie.

&
cittaslew

Transportschaarste en de energietransitie
Sinds 2018 is er in delen van het Enexis-gebied onvoldoende ruimte op het energienet
voor teruglevering. Dit wordt veroorzaakt door een enorme groei in grootschalige
initiatieven voor duurzame opwek, zoals zon- en windparken. Daardoor is de maximale
belastbaarheid van het net in bepaalde gebieden bereikt. In de bijlage treft u de brief
waarin Enexís uitleg geeft over de zogenaamde transportschaarste, kunt u zien hoe het
energienet er in Eijsden-Margraten voorstaat en hoe Enexis met de problematiek omgaat.
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Eerste bedrijfsdeelname aan project Zorgeloos Zonnepanelen Eijsden-Margraten
Uw raad heeft besloten, per amendement d.d. 19 februari 2019, om de Verordening
Duurzaamheidslening van de gemeente Eijsden-Margraten te verruimen en ook

grootverbruikers in de gelegenheid te stellen om — onder voorwaarden — deel te nemen
aan het project Zorgeloos Zonnepanelen. Daarbij was uw overweging dat verstrekte
geldleningen voor de gemeente budgettair neutraal verlopen. Om dit te kunnen
bewerkstelligen, heeft het college gewerkt aan een maatwerk oplossing voor de projectdeelname door grootverbruikers.

bemelen

De eerste grootverbruiker waarmee de gemeente een maatwerk leningovereenkomst
gesloten heeft ten behoeve van de plaatsing van zonnepanelen, is Groenhof Agro
gevestigd te Eijsden. Het betreft een lening ten bedrage van € 204.845. De financiële

cadier en keer

zekerheden, die de gemeente heeft geëist als voorwaarde voor deze lening, zijn

banholt

vastgelegd in een pandakte met Groenhof Agro.

eckelrade

eijsden

De leningovereenkomst met Groenhof Agro is aangegaan als een pilot. Eventuele

gronsveld

verbeterpunten, die hieruit voortvloeien, worden in het geval van andere grootverbruikers
meegenomen bij de te maken afwegingen over de meest optimale maatwerk

margraten

oplossingen.
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ENEXIS
NETBEHEER

TRANSPORTSCHAARSTE

EN

DE

ENERGIETRANSITIE

Sinds 2018 is er in delen van het Enexis-gebied onvoldoende ruimte op ons energienet voor
teruglevering. Dit wordt veroorzaakt door een enorme groei in grootschalige initiatieven voor
duurzame opwek, zoals zon- en windparken. Daardoor is de maximale belastbaarheid van het net in

bepaalde gebieden bereikt. Dat noemen we transportschaarste.
De oorsprong van transportschaarste

Ons energiesysteem maakt een revolutionaire ontwikkeling door, waarbij de netten — de ruggengraat
van het energiesysteem — totaal anders benut worden dan in het verleden. Ons energienet — één van
de veiligste en betrouwbaarste ter wereld — werd ooit aangelegd om te voorzien in de vráág naar
energie. Die was goed voorspelbaaren de energiebehoefte groeide door de jaren heen gestaag. Nu
moet het net in een fors tempo gaan voorzien in een snel groeiend aanbod van duurzaam opgewekte
elektriciteit. Daar is het elektriciteitsnet niet op berekend. Dit vraagt namelijk een veel grotere
netcapaciteit met meer stations en dikkere kabels dan wanneer alleen voorzien moet worden in

verbruik van energie. De exponentiele groei zorgt ervoor dat het net de hoeveelheid duurzame opwek
niet kan bijbenen. Een zonnepark kan binnen een jaar worden gerealiseerd. Het bijbouwen en
verzwaren van HS/MS stations, het aanleggen van nieuwe hoogspanningsverbindingen en het leggen
van dikkere kabels kost namelijk al snel 5 tot 10 jaar per project (incl. voorbereiding en
vergunningentraject).
De gevolgen van transportschaarste
De gebieden die op de kaarten op onze website geel zijn gekleurd, zijn de gebieden waar nog wel
capaciteit is te vergeven, maar die capaciteit is beperkt. Daarom geldt in die gebieden een aangepast
offerteproces, waarin we vanaf een bepaalde grootte (meer dan 1,75 MVA)een kortere geldigheid van
de offertes hanteren. Is de capaciteit (bijna) geheel vergeven, dan melden we dit bij de Autoriteit

Consument en Markt (gebieden kleuren oranje) en starten we een onderzoek naar de mogelijkheden
van congestiemanagement.

Is congestiemanagement haalbaar? Dan blijven de gebieden oranje

kleuren. Is congestiemanagement niet haalbaar, dan kleuren de gebieden rood en kunnen we geen
nieuwe grootverbruik aanvragen voor teruglevering honoreren. Deze situatie blijft gelden totdat de
noodzakelijke uitbreidingen zijn gedaan, waarmee transportruimte in het net beschikbaar komt. Goed
om te weten: bestaande afspraken met projecten waarvoor reeds opdracht is verleend of een offerte is
verstrekt worden niet geraakt. Dat geldt ook voor zonne-installaties op daken van woningen en

bedrijfspanden met een kleinverbruikaansluiting (m 3*80Amp). Die -kunnen altijd worden
aangesloten. We houden in onze prognoses namelijk rekening met een autonome groei van dit type
zonne-energie.

Congestiemanagement
Congestiemanagement is een systeem waarbij de vraag en het aanbod van elektriciteit tegen een
financiële vergoeding op elkaar wordt afgestemd. Klanten kunnen in zo'n systeem zelf aangeven
tegen welke prijs ze bereid zijn om geplande productie niet uit te voeren. Klanten buiten het
congestiegebied kunnen vervolgens bieden om die productie over te nemen. Op deze manier
zorgen producenten en netbeheerders samen, tegen de laagste kosten, voor meer ruimte op het
netwerk.

Op de website van Enexis Netbeheer informeren wij

fnemers over onder andere de

huidige schaarstegebieden, het aangepaste offerteproces, de uitkomsten van congestiemanagement
onderzoeken,

ENEXIS
NETBEHEER

Investeringsplannen
Om de juiste investeringen te kunnen doen en ervoor te zorgen dat onze netten klaar zijn voor zijn
voor de grote opgave van de energietransitie houden we in ons Investeringsplan rekening met de

geaccordeerde plannen van de Regionale Energie Strategieën. Initiatieven die buiten de RES vallen
nemen wij niet mee in onze investeringsplannen. Wij gaan er namelijk vanuit dat hiervoor het
bestuurlijk draagvlak ontbreekt. Anders zouden ze n de RES opgenomen zijn.
Het Investeringsplan 2020-2030 is een momentopname; de geplande investeringen worden continu

aangepast aan de laatste inzichten en elk twee jaar verschijnt een nieuwe editie. Op dit moment
werken we samen met TenneT aan aanvullende netstudies. Hierbij analyseren wij welke knelpunten er
ontstaan tot aan 2030 en bepalen we de benodigde investeringen van zowel Enexis Netbeheer als
TenneT om deze op te lossen. Deze studies vormen samen met de plannen in de RES 1.0 input voor
volgende edities van ons Investeringsplan.
Transportschaarste en de RES
Transportschaarste is voor de kortere termijn een realiteit. Tegelijkertijd staan we voor belangrijke
keuzes over de energie-infrastructuur
die gepaard gaan met miljardeninvesteringen. Enexis Netbeheer
ziet de RES-plannen — met een horizon tot aan 2030 — als uitgangspunt voor

investeringsbeslissingen. Het zo snel mogelijk gezamenlijk verder concretiseren van de RES-plannen,
zowel qua locaties als qua planning, helpt ons proactief te investeren door rekening te houden met de
verwachte groei van duurzame opwek. In de aanloop tot 2030 zal er veel extra transportcapaciteit
worden gerealiseerd waarmee nieuwe projecten kunnen worden aangesloten. Het gaat er niet om óf
we projecten kunnen aansluiten dat is tenslotte een wettelijke taak, maar de vraag is wanneer? Wij
zien daarom een intensieve samenwerking tussen regionale overheden en netbeheerders om te

komen tot een realistische en gedragen planning. Zo werken we samen aan een haalbare en
betaalbare energietransitie.
Dit doen we al

Tegelijkertijd zitten we niet stil. Nu al worden zonne- en windparken aangesloten die invulling geven
aan de RES-ambities. In 2021 investeert Enexis Netbeheer een recordbedrag van 941 miljoen euro in
het veilig, betrouwbaar en toekomstbestendig houden van het energienet. Een stijging van meer dan
60% ten opzichte van 2015. Dit betreft zowel investeringen voor uitbreiding en nieuwbouw als

werkzaamheden voor inspectie, onderhoud en vervanging. In het Jaarplan van Enexis Netbeheer
vindt u per provincie meer details van het werk dat we dit jaar uitvoeren. We zitten dus zeker niet op
onze handen. In tegendeel. We zetten wij alles op alles om uw duurzame ambities te realiseren!
Wat

kunt u doen

Provincies en gemeenten kunnen ons helpen door zo concreet mogelijk aan te geven op welke
locaties én wanneer u duurzame opwek voorziet in uw regio, rekening houdend met de
beschikbare capaciteit. Maar er i meer. De energietransitie betekent een grote verandering, ook in de

manier waarop we denken, beleid maken en samenwerken. Denk daarbij aan het goed en tijdig
afstemmen van vergunningstrajecten voor realisatie van zonneparken en -daken en de daartoe
noodzakelijke uitbreiding van de netcapaciteit; aan het versnellen van plan- en
besluitvormingstermijnen voor uitbreidingen en nieuwe stations; en het uitsluitend verstrekken van
vergunningen aan projecten die zijn meegenomen in de RES.
Contact

Heeft u nog vragen over wat transportschaarste voor uw gemeente of regio betekent? Neem dan
contact op met Thijs van Dael, uw strategisch adviseur
van de regio Zuid Limburg.
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