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: Beantwoording schriftelijke vragen over de capaciteitsproblemen op het
elektriciteitsnet in Fryslan

Geachte Statenleden,
De schriftelijke vragen die u ons op 6 juli jl. heeft toegezonden zijn tot onze spijt niet binnen
de daarvoor gestelde termijn door ons beantwoord. Onze excuus daarvoor.
Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde, binnengekomen
op 6 juli 2020, beantwoorden wij als volgt.

U leidt uw vragen als volgt in:
"In het Friesch Dagblad van 30 juni bleek dat Liander bij (zeer) zonnig weer in vijftig plaatsen
in Fryslan zonnepanelen van particulieren noodgedwongen gore geld moet uitzetten, tot
soms wel 4 keer per dag. Dit gebeurt als er meer stroom opgewekt wordt dan er op dat moment vraag naar is, omdat de stroom dan niet verwerkt kan worden, bijvoorbeeld door te
dunne kabels.
Omdat bij zonnig weer gere geld meer stroom wordt opgewekt dan op dat moment gevraagd
wordt, terwijl er 's nachts we/ vraag naar is, maar de opwek door zonnepanelen stil ligt, is het
niet alleen belangrijk te zoeken naar oplossingen voor een goede balancering en verwerking
van hernieuwbare energie, maar ook voor opslag.
Onder meer buurtbatterijen kunnen daarbij een posit/eve rol spelen door het teveel aan opgewekte stroom op te slaan, zodat deze stroom op een ander moment geleverd kan worden.
Liander mag deze buurtbatterijen als netbeheerder echter niet zelf plaatsen."
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Vraag 1:
Is het college ervan op de hoogte dat op zoveel plaatsen bij zonnig weer problemen op het
net ontstaan en particuliere bezitters van zonnepanelen daarvan nadeel ondervinden? Hoe
kijkt het college daar tegenaan?
Antwoord vraag 1:
Ja, wij zijn hiervan op de hoogte en vinden dit een zorgelijke ontwikkeling. Wij vinden het
voor particuliere bezitters van zonnepanelen uitermate vervelend dat zij nadeel ondervinden
van de problemen op het elektriciteitsnet.

Vraag 2:
Is het college bereid om samen met Liander in overleg te gaan over mogelijke oplossingen
voor problemen met de opslag, verwerking en balancering van hemieuwbare energie, onder
andere over pilots met buurtbatterijen? Zo nee, waarom niet?
Indiener(s)
Antwoord vraag 2:
Ja. Wij staan in nauw contact met Liander en met betrokken gemeenten in Fryslan om gezamenlijk te zoeken naar korte- en lange termijnoplossingen voor de problemen op het elektriciteitsnet.
Wij hebben daarvoor de ambtelijke Taskforce Energienetwerk Frysl'an opgericht, met daarin
vertegenwoordiging vanuit de provincie, de F4-gemeenten, netbeheerder Liander (en Tennet). Binnen deze taskforce wordt gezamenlijk gezocht naar oplossingen voor de problemen
met de opslag, verwerking en balancering van hernieuwbare energie. Wij zullen bij het zoeken naar oplossingen de pilots met buurtbatterijen inbrengen.
Hoogachtend,
Gedep

drs. A.A.M
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R.E. Boufus---Riemersma, MBA MOM, secretaris
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