
 

 

Vragen en Antwoorden  

Webinar Mogelijkheden en oplossingen bij belemmeringen door netcongestie 

Donderdag 20 januari 2022  

 

 

1. Provincie Groningen werkt met Enexis op het Gegevensknooppunt Groningen. Hier zie je 

nadere informatie over het netwerk van Enexis voor stroom en gas voor de provincie 

Groningen en een gedeelte van Drenthe. Kan deze dataset ook beschikbaar worden gesteld 

voor Drenthe? 

 

 Betreft de data van Enexis. Zouden in samenwerking met Enexis hiernaar moeten kijken.  

 

2. Als er meer klanten teruggaan naar een kleingebruikersaansluiting, dan krijg je je toch alsnog 

congestie? 

 

Op dit moment is het nog mogelijk. Het is niet gegarandeerd dat er in de toekomst niet alsnog 

congestieproblemen ontstaan. Wel is het zo dat de netbeheerders in hun plannen capaciteit 

reserveren waar o.a. ontwikkeling voor kleingebruikers in is verwerkt. Hierdoor is het 

vooralsnog mogelijk om verder te verduurzamen en meer duurzame energie te produceren. 

 

3. Hoeveel potentie heeft elektrificatie van grote gasgebruikers? Immers, die vergroten de 

directe afname van opgewekte stroom binnen een ‘pocket’ van het net en opgewekte stroom 

hoeft dan dus niet de ‘pocket’ te verlaten.  

 

Dit is inderdaad een prachtig voorbeeld van die trajecten waar we als verbinder bij betrokken 

worden. Wanneer een incidenteel bedrijf van het aardgas af zou willen en tegelijkertijd zou 

willen overschakelen op elektrificatie dan ontstaat daar een nieuwe vraag. Het zou kunnen zijn 

dat, wanneer er een opwekker in de buurt zit, het net technisch bij elkaar gebracht zou kunnen 

worden. Dit zijn precies de vraagstukken waar we ons graag mee bezig houden.  

 

4. Mag je stroom aan je buren verkopen? 

 

Dat hangt ervan af. Zodra de opwekinstallatie niet aan het openbare net geknoopt is, mag je 

die achter de meter bij je buurman aansluiten. Hier zitten wel contractuele haken en ogen aan. 

Je zult zekerheden in moeten bouwen en er zullen tussenmetingen moeten plaatsvinden. En 

je moet een ontheffing aanvragen bij de ACM (Autoriteit Consument en Markt). Maar er zijn 

mogelijkheden om dit te doen.  

 

LET OP! Doe dit nooit zonder overleg met je netbeheerder! Zij dienen de 

spanningshuishouding van het net in orde te houden. Wanneer er een stuk van de vraag 

wegvalt, als gevolg van het rechtstreeks inkoppelen achter de meter, kan dit gevolgen hebben 

voor het netwerk.  

 

5. Zou deze subsidieregeling ook inzetbaar zijn in andere provincies? 

 

Qua principe is dit overal inzetbaar maar dit budget is specifiek aan Drenthe gekoppeld.  

 



 

 

 

6. Voorbeeld voetbalclub VV Nieuw-Buinen: hoe pakt het financiële plaatje uit? 

 

Op deze manier was het uiteindelijk mogelijk om het plaatje rond te rekenen. De bedoeling is 

dat dit soort oplossingen langzamerhand in prijs dalen. De businesscase is daarmee steeds 

beter rond te rekenen. De slimme inzet van een mix van financieringsinstrumenten (eigen 

middelen, subsidies en leningen) had ook een gunstig effect op de haalbaarheid van de 

businesscase. Daarover kunnen Energiefonds Drenthe en IBDO (Ik Ben Drents Ondernemer) 

meer vertellen. 

 

7. Hoe gemakkelijk is het omzetting van groot naar kleingebruikersaansluiting? 

 

Er zullen werkzaamheden moeten plaatvinden en daar hangt een rekening aan vast. Het is 

een standaard proces wat ingedeeld is bij de netbeheerder, dus wel degelijk mogelijk! 

 

8. Komt er nog een campagne om ondernemers te activeren om (opnieuw) projecten te 

overwegen?  

 

Daar zitten we nu middenin. In oktober hebben we een fysieke bijeenkomst gehad en nu het 

Webinar. Tegelijkertijd gaan Energiefonds Drenthe en IBDO (Ik Ben Drents Ondernemer) bij 

ondernemers langs om dit onder de aandacht te brengen.  

 

9. Grote problemen op stroomnet, provincies willen kiezen wie aansluiting krijgt: hoe kijkt de 

provincie Drenthe naar deze suggestie? 

 

Netbeheerders hebben zich te houden aan de energiewet. Die gaan namelijk uit van twee 

belangrijke principes: non-discriminatoire beginsel én wie het eerst komt, wie het eerst maalt. 

Binnen IPO (InterProvinciaal Overleg) wordt binnen de werkgroep REIS (Regionale Energie 

InfraStructuur) hier aan gewerkt. Provincie Drenthe werkt hier constructief in mee.  

 

     10. Opslag wordt steeds belangrijker. Onze ervaring is dat opslag nog niet wordt meegenomen in  

           het energieadvies. Hoe maakt de provincie opslag onderdeel van dit advies? 

 

Daar waar het een onderwerp is omdat je niet kan terug leveren, daar zoeken we de 

verbinding om te kijken hoe we de ondernemer verder kunnen helpen. Dan wel met een 

marktpartij of een inhoudelijk adviespartij als het om een complexer vraagstuk gaat.  

 

11. Hoe werkt het met de uitgestelde SDE (Subsidie Duurzame Energie) waar nu congestie is? 

 

RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) biedt deze mogelijkheid in haar eigen 

subsidiebeschikkingen. Het idee is dat wanneer je de eerste jaren minder produceert dan in 

de beschikking is afgesproken dat je de mogelijkheid hebt dit in latere jaren in te halen, mits 

jouw productie-installatie daartoe in staat is. Op die manier kun je zo veel mogelijk gebruik 

maken van de totale subsidie ruimte die er verkregen is. De installatie dient wel tijdig in 

gebruik te zijn genomen. Neem vooraf contact op met RVO voor overleg. 

 

12. Wat is je primaire doelgroep voor IBDO? 

 



De primaire doelgroep in algemene zin is het MKB.   

 

       13. In welk opzicht onderscheidt de advisering van IBDO zich met de mogelijke advisering van     

             de markt/commerciële adviesbureaus?  

 

Inhoudelijk niet veel, het gaat immers over dezelfde vraagstukken. Wat je wel ziet is dat 

ondernemers meerdere offertes binnen krijgen en het lastig vinden hierin een keuze te maken. 

Een onafhankelijk advies met informatie en context wordt door de ondernemers gewaardeerd. 

Dit spreken zij vaak uit. Het doel is om de verbinding tussen markt en ondernemer na het 

advies ook weer te leggen, zodat de stap naar realisatie gezet kan worden. Dit scheelt de 

marktpartijen overall ook inspanning. In diverse contacten met de marktpartijen/aanbieders is 

dit ook aan bod gekomen en zij geven aan dat deze functie op deze manier ook kan helpen.   

 

14. Waar eindigt de rol van het Energiefonds Drenthe en waar start de rol van de marktpartijen? 

 

Eigenlijk is het andersom. Wanneer marktpartijen er niet uit komen met de bank kunnen ze 

gezamenlijk met het Energiefonds Drenthe kijken hoe ze de puzzel compleet kunnen maken. 

In veel gevallen neemt Energiefonds Drenthe het initiatief om samen met de ondernemer, 

zijn/haar huisbank en eventuele beschikbare adviseur rond de tafel met als doel een 

passende financieringsstructuur op te zetten.  

 

       15. Is er binnen deze regeling ruimte voor een privaat DC net i.c.m. opwek en opslag? 

 

De regeling maakt geen onderscheid tussen AC (wisselstroom) of DC (gelijkstroom). Er kan 

een bijdrage worden gevraagd aan de kosten voor het technisch oplossen van 

belemmeringen door netcongestie bij het duurzaam produceren van elektriciteit. Een 

technische oplossing in de vorm van een privaat DC net i.c.m. opwek en opslag kan daar dus 

ook onder vallen. Zie voorwaarden van de regeling op 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2021-12035.html 

 

       16. Is de tool Zon op Dak ook door derde partijen te gebruiken? Of alleen voor gemeenten? 

 

Deze tool is beschikbaar voor gemeenten om inzicht te krijgen in de potentie van zon op dak. 

Als er een specifieke vraag is, dan kan altijd contact worden opgenomen met de 

energieadviseur zon op dak: Harald Zegeren. Wellicht is het een vraag waarin we kunnen 

helpen.  

 

        17. Voor mijn idee: nu ben ik ondernemer met 2500m2 dak. Enexis geeft aan dat er congestie  

              van toepassing is. SDE loopt 2023 af, ik heb geen buurman die rechtstreeks mijn stroom 

  kan afnemen. Hoe kan de provincie Drenthe mij nu helpen om alsnog succesvol mijn SDE-                   

project te realiseren? 

 

Met opslag en off grid oplossing kan toch, in overleg met de netbeheerder, panelen en SDE 

het project gerealiseerd worden. Dit loopt nu ook in Gelderland met Alliander.  

 

         18. Kan je uit het systeem halen of bedrijven een kleinverbruikersaansluiting                              

               of een grootverbruikersaansluiting hebben? 

 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2021-12035.html


Nee, niet rechtstreeks, dit is pas na contact met aanvrager te zien. Wel kan je zien of een 

aanvrager een SDE subsidie toegekend heeft gekregen; uit die informatie zou je kunnen 

afleiden dat het in dat geval een grootverbruikersaansluiting betreft. 

 

          19. Er zijn technische oplossingen door Power Control en accu. Iedereen met eigen verbruik,  

                ook met nul terug levering is mogelijk. 

 

Een dergelijke oplossing is inderdaad mogelijk. Deze oplossing is ook bij het systeem van VV 

Nieuw Buinen ingezet. 

 

            20. Hoe kijken Energiefonds Drenthe en IBDO naar adviesbureaus die hetzelfde werk doen? 

 

Energiefonds Drenthe en IBDO zien alle adviesbureaus, pleitbezorgers in het algemeen 

(accountants, advocaten, notarissen, etc.) en bijvoorbeeld installateurs als partners. Er ligt 

zo’n grote opgave dat we er niet aan ontkomen om met iedereen, die een positieve bijdrage 

wil en kan leveren om de energietransitie te versnellen, samen te werken.  

 


