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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Stadspartij Den Helder betreffende 
Zonnepanelen en capaciteitsproblemen 
  

  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
Op 17 juni 2020 heeft de fractie Stadspartij Den Helder onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement 
van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Zonnepanelen en 
capaciteitsproblemen, het antwoord vindt u onder de vraag: 
  

1. Houdt u de inwoners van Den Helder goed genoeg op de hoogte van capaciteitsproblemen van 
Liander, zodat de inwoners kunnen komen tot een verantwoordde keuze om in een  Zonne-
energieproject te stappen? 
Vanuit de gemeente zijn in februari van dit jaar drie informatieavonden georganiseerd die waren 
gekoppeld aan de gemeentelijke inkoopactie zonnepanelen met de lokale installateurs. Tijdens deze 
informatieavonden zijn de aanwezigen ook geïnformeerd over de beperkte capaciteit van het net.  
Daarnaast worden inwoners via het Duurzaam Bouwloket onafhankelijk en deskundig geïnformeerd 
over de aanschaf en installatie van zonnepanelen. Tijdens deze gesprekken worden inwoners ook 
gewezen op de beperkte netcapaciteit. Ook Liander is bereikbaar via de eigen klantenservice voor 
inwoners die vragen hebben over zonne-energieprojecten. 
Tot slot: ook commerciële aanbieders zoals Zonneplan maken reclame voor het investeren in 
zonnepanelen. Deze partijen, die landelijk actief zijn, informeren potentiele klanten niet over de beperkte 
netcapaciteit. Dit gebrek hebben wij reeds teruggekoppeld aan Zonneplan. 

 
2. Is het college het met ons eens, de inwoner het beste door de netwerkbeheerder voorgelicht kan 

worden over welke wijken capaciteitsproblemen hebben? 
De netwerkbeheerder kan de inwoner goede voorlichting geven over welke wijken capaciteitsproblemen 
hebben.  
Er ligt echter ook een verantwoordelijk bij de overige partijen. Zo zouden marktpartijen die de 
zonnepanelen realiseren geïnteresseerde inwoners goed moeten inlichten over de beperkte 
netcapaciteit in delen van onze gemeente. 
Ook kunnen onze inwoners zelf gemakkelijk informatie inwinnen bij de netwerkbeheerder. Op de 
website van de netbeheerder (Link) kunnen zij zien wat de beschikbare capaciteit is voor het 
terugleveren van duurzaam opgewekte energie aan het net.   
Tot slot is ook het Duurzaam Bouwloket als onafhankelijk energieloket goed in staat om inwoners te 
informeren over de capaciteitsproblemen in de regio. 
 

3. Is het college bereid, aan Liander te vragen of zij een constante terugkoppeling kunnen 
realiseren over wijken in onze gemeente, die op dit moment capaciteitsproblemen hebben omdat 
het elektriciteitsnet nog niet voldoet?  
Gezien het belang van goede informatievoorziening voor inwoners die overwegen om te investeren in 
zonnepanelen, in combinatie met onze duurzaamheidsdoelstellingen, is het college bereid te vragen 
aan de netwerkbeheerder of zij een constante terugkoppeling kunnen geven over de wijken in onze 
gemeente die op dit moment capaciteitsproblemen hebben.  
 

4. Is het college bereid, aan Liander te vragen welke buurten, gepland staan om te worden 
aangepakt om capaciteit van het elektriciteitsnet te verbeteren? 
Het college is hierover al in gesprek met Liander. De netbeheerder streeft ernaar om in 2020 maar 
uiterlijk 2023, het elektriciteitsnet te verbeteren waardoor het geschikt is voor de teruglevering van 

https://www.liander.nl/Transportcapaciteit/Noord-Holland/kaart-terugleveren
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energie door de zonnepanelen. Door een aantal afhankelijkheden (vergunningen, zoeklocaties voor 
assets, bodemonderzoek/asbest, en het gebrek aan voldoende technisch geschoold personeel) kan 
deze streefdatum vertraging oplopen.  
Wij voeren binnen verschillende duurzaamheidsprojecten, waaronder de RES en het Lokaal 
Energieakkoord, overleg met de netbeheerder over de capaciteit van het elektriciteitsnet. Bij deze 
gesprekken is ook de krapte van het elektriciteitsnet in de regio een gespreksonderwerp. Ook andere 
gemeenten lopen tegen dit probleem aan en zijn hierover in gesprek met de netbeheerder. 
 

5. Is het college bereid, om gerelateerd aan de voortgangsplanning van Liander. aan te geven wie 
beter nog even kan wachten met PV-panelen plaatsen totdat de nieuwe transformators in de 
wijken staan en het net is aangepast? 
Het college is bereid om aan te geven wie beter nog even kan wachten met PV-panelen plaatsen totdat 
de nieuwe transformators in de wijken staan en het net is aangepast. 
Daarnaast stemt het college vooraf met Liander af wanneer wordt gestart met de tweede inkoopactie 
zonnepanelen en hoe wij de inwoners nog beter kunnen informeren over de beperkte netcapaciteit. Dit 
is overigens ook al bij de eerste inkoopactie zonnepanelen gebeurd. 
 

6. Is het college bereid, de bewoners van die wijken actief te informeren als alles volgens Liander 
in orde is? 
Het college is bereid om samen met de netwerkbeheerder de bewoners van wijken, die op dit moment 
te maken hebben met de beperkte netcapaciteit, te informeren wanneer deze is opgelost.  

 
7. Is het college het met ons eens, nu de gemeente het beleid van isolatie en zonnepanelen 

aanmoedigt, de gemeente ook de inwoners meer actuele informatie moet aanbieden? 
De gemeente informeert de bewoners die meedoen aan de inkoopacties van zonnepanelen en 
isolatiemaatregelen: 
- Via de wijkaanpak Tuindorp zijn inwoners die bij de informatieavond op 11 februari aanwezig waren 

uitgebreid geïnformeerd over de voor- en nadelen van energiebesparende maatregelen aan de 
eigen woning.  

- Via de gemeentelijke inkoopactie zonnepanelen zijn inwoners die bij de informatieavonden op 4, 6 
en 13 februari aanwezig waren geïnformeerd over de voor- en nadelen van het investeren in 
zonnepanelen. Hierbij is ook de salderingsregeling besproken, evenals de netcapaciteit in Den 
Helder. 

Daarnaast kunnen inwoners met vragen over de verduurzaming van de eigen woning terecht bij het 
Duurzaam Bouwloket.  
 

8. Het capaciteitsprobleem moet door consument worden betaald maar er zijn ook problemen met 
terug leveren. De consument moet meer betalen en kan ook minder salderen! 
Is het college het met ons eens dat dit capaciteitsprobleem  bij de consument dus een dubbel 
nadelig financieel effect oplevert en dit ontmoedigend werkt bij de reden om zonnepanelen aan 
te schaffen? 
Bedrijven en inwoners worden via de gemeente en de provincie geïnformeerd en gestimuleerd om te 
investeren in zonnepanelen omdat het nog steeds een maatregel is die zichzelf terugverdient en waarbij 
schone energie wordt opgewekt.  

  
Vertrouwende u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
Den Helder, 14 juli 2020 
  
  
  
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
  

 
Kees Visser 
loco-burgemeester 

 
Robert Reus 
secretaris 

  
Door de situatie rondom het Coronavirus werken veel medewerkers van de gemeente vanuit huis. Zij 
versturen daarom brieven digitaal. Om die reden is deze brief niet ondertekend. 
  


