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Bijlagen

Beste meneer Kouwenberg en mevrouw Nauta,

Naar aanleiding van de door u gestelde vragen ex art.9 RvO inzake bovenvermeld onderwerp delen wij u het 
volgende mede.

Vraag 1.
Is het college het met ons eens dat het belangrijk is om alle klimaatdoelstellingen te halen en dat voldoende 
netwerkcapaciteit daar onontbeerlijk voor is? In dat licht: wat is uw mening over de ontstane situatie?

Antwoord 1.
Het college onderschrijft het belang van voldoende netcapaciteit om de klimaatdoelstellingen te behalen. Deze zorg is 
inmiddels zowel lokaal als vanuit de RES regio nadrukkelijk geadresseerd bij Enexis (en TenneT). Enexis / TenneT 
werken aan een Netvisie en een Investeringsplan om voldoende capaciteit te genereren. Dit gaat de nodige tijd 
kosten. Tot die tijd zullen we creatief en innovatief om moeten gaan met de opgave. Dit stemmen we af in RES 
verband.

De RES opgave reikt tot 2030. De verwachting nu is dat vanaf 2025 veel extra transportcapaciteit beschikbaar komt. 
Dan kunnen veel nieuwe projecten worden aangesloten. Dit leidde eerder tot de principe uitspraak dat de 
klimaatdoelen op de lange termijn niet het gedrang komen. Maar op dit moment blijkt dat wel onzeker is of de gehele 
opgave kan worden aangesloten vóór 2030. Wanneer de Netvisie en Investeringsplannen van TenneT/Enexis 
beschikbaar zijn, kan de haalbaarheid van de doelstelling beter worden ingeschat. Binnen de samenwerking van de 
RES is het uitgangspunt om de doelstellingen te behalen.

Vraag 2.
Hoe ervaart u de samenwerking met Enexis? Hoe zouden wij als centrumgemeente Enexis kunnen helpen om de 
opschaling van capaciteit te versnellen, zodat alle doelstellingen in RES 1.0 (en toekomstige versies) gehaald kunnen 
worden? Komen deze doelstellingen überhaupt in gevaar?

Antwoord 2.
Enexis is één van de betrokkenen in het RES team en - traject; de samenwerking is goed te noemen. De realisatie 
van zon op dak is o.a. vanwege de SDE++ subsidie versneld waardoor er eerder dan verwacht transportschaarste is 
ontstaan.
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Gemeenten (en provincies) kunnen bijdragen door zo concreet mogelijk aan te geven op welke locaties én 
wanneer duurzame opwek voorzien is in de gemeente. Dit maakt het voor de netbeheerder mogelijk om proactief te 
investeren. De gemeente kan ook helpen door het goed en tijdig afstemmen van vergunningstrajecten voor realisatie 
van zonneparken en -daken, maar ook mogelijkheden te bekijken voor het verkorten van plan- en 
besluitvormingstermijnen voor uitbreidingen en nieuwe stations. Aangezien de RES 1.0 richting geeft aan de 
investeringen van TenneT en Enexis is het van belang om uitsluitend vergunningen te verstrekken aan projecten 
die zijn meegenomen in de RES, deze hebben immers bestuurlijk draagvlak

De doelstellingen uit de RES zijn ambitieus. Op dit moment is niet zeker of de doelstelling volledig gerealiseerd kan 
worden vóór 2030. Zoals aangegeven wordt in de komende periode ingezet op nadrukkelijk overleg vanuit het RES 
verband, de provincie en met de netbeheerders om deze doelen te kunnen realiseren.

Los daarvan overleggen we uiteraard ook met het Rijk om ervoor te zorgen dat eventuele belemmeringen in huidige 
regelgeving die de netbeheerders reguleert, zo goed mogelijk uit de weg te nemen. Dit is geen proces van de korte 
termijn, maar vergt wat meer adem. Breda zal dit onderdeel ook agenderen binnen VNG verband om ervoor te 
zorgen dat ook vanuit de verzamelde Nederlandse gemeenten dit onderwerp nadrukkelijk de aandacht krijgt die het 
nodig heeft.

Vraag 3.
Zijn er op dit moment projecten die geen doorgang kunnen krijgen vanwege capaciteitsproblemen?

Antwoord 3.
Projecten van groter dan circa 200 zonnepanelen (grootverbruik aansluitingen) kunnen op dit moment (nog) geen 
doorgang vinden. Ze worden op een zogenaamde interesselijst geplaatst en krijgen geen offerte van Enexis. De 
plaatst op de interesselijst gaat op volgorde van binnenkomst en dit is straks ook de volgorde van aansluiten wanneer 
weer capaciteit beschikbaar is. Zon op dak bij particulieren en kleinverbruik aansluitingen (zakelijk) worden op dit 
moment nog aangesloten.

Er wordt gekeken of er met behulp van een pool projecten kunnen worden gemonitord en afgestemd met de RES 
opgave. Dit gebeurt binnen de RES programmeertafel.
Bovendien wordt er gekeken naar een gebiedsgerichte aanpak waarbij de opgewekte elektriciteit in een bepaald 
gebied wordt opgebruikt en niet hoeft te worden terug geleverd aan het net.

Vraag 4.
Wie bepaalt de verdeling van de opgave en volgorde van vergunning? Waar liggen de prioriteiten of is het een 
kwestie van wie het eerst komt, wie het eerst maalt? In hoeverre kunnen wij als centrumgemeente erop sturen, dat 
‘schone energie’ voorrang krijgt?

Antwoord 4.
De opgave zon op dak is vergunningsvrij te realiseren. Enkel zon op veld is vergunningsplichtig maar dat is voor 
Breda binnen de opgave al ingevuld. Op dit moment heeft de gemeente hierin geen sturingsmechanisme.

Enexis is onderdeel van het gereguleerde domein en staat onder toezicht van de Autoriteit Consument en Markt. 
Enexis is daarmee gebonden aan wet- en regelgeving en werkt ‘non discriminatoir’: 'first come, first serve’. Enexis 
verwerkt dus de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Het is (nog) niet mogelijk om bepaalde projecten voorrang 
te geven, maar dit is momenteel wel onderwerp van gesprek.

Vraag 5.
Wordt er rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen die invloed hebben op de netwerkcapaciteit? Denk aan 
het realiseren van 6.000 nieuwe woningen in Breda, ontwikkelingen van nieuwe bedrijventerreinen, toename van 
laadpalen, datacentra en nieuwe technologieën (zoals het opwekken van (groene)waterstof)? Kunt u voorbeelden 
geven van andere technologische ontwikkelingen en welke invloed deze mogelijk hebben?

Antwoord 5.
In de RES 1.0 is de (toekomstige) energievraag meegenomen, net als de te verwachten energiebesparingen. Voor de 
Netimpactanalyse die is opgesteld voor de RES 1.0 is zoveel als mogelijk uitgegaan van aangeleverde bekende 
projecten. Voor ontwikkelingen die nog niet helemaal bekend of onduidelijk is hoeveel capaciteit ze zullen vragen is 
uitgegaan van prognoses.
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De Netimpactanalyse is overigens een dynamisch document en wordt steeds aangepast en verfijnd De 
transportschaarste gaat over teruglevering, voor het afnemen van elektriciteit zijn op dit moment geen knelpunten 
voorzien.

Vraag 6.
Hoe worden deze berekeningen gemaakt en wie controleert deze?

Antwoord 6.
Als de vraag gaat om het meenemen van toekomstige ontwikkelingen heeft Enexis bij het opstellen van de RES een 
Netimpactanalyse gemaakt waarbij gebruik is gemaakt van de gegevens die zijn aangeleverd door de RES- 
gemeenten (zie ook het antwoord op vraag 5). Waar geen informatie voor is aangeleverd, is voor een aantal 
onderdelen gebruik gemaakt van prognoses en back-up gegevenssets van Nationaal Programma RES.

Vraag 7.
Hoe is de landelijke en Provinciale samenwerking en tot welke acties heeft dit geleid?

Antwoord 7.
Ja, er is sprake van Provinciale en landelijke afstemming en samenwerking.
Zo is binnen de RES West Brabant Breda pilot gemeente voor een gebiedsgerichte aanpak. Hierbij is ook de 
provincie betrokken vanuit het programma Energiek Brabant en is de situatie in West Brabant geagendeerd. Op dit 
moment worden de knelpunten die zich voordoen op provinciaal niveau in kaart gebracht waarbij Breda nauw is 
betrokken. Het doel van de gebiedsgerichte aanpak is enerzijds gericht op het versnellen van het beschikbaar krijgen 
van transportcapaciteit en anderzijds gericht op de inzet van innovatieve vernieuwingen. Dit vereist een landelijke 
samenwerking; de contacten met het ministerie van EZ zijn inmiddels gelegd. Breda heeft zich ook aangemeld voor 
een pilot vraag aanbodsturing bij het programma NPRES.

Vraag 8.
Is het College het met ons eens dat samenwerking met het bedrijfsleven belangrijk is om de doelstellingen te halen 
en wat wordt er specifiek voor bedrijventerreinen gedaan?

Antwoord 8.
Ja, de samenwerking met het bedrijfsleven is erg belangrijk voor het behalen van de doelstellingen. Op dit moment 
wordt bekeken of we in RES verband de verleende SDE subsidies voor de projecten die op dit moment niet 
gerealiseerd kunnen worden collectief kunnen worden verlengd.
Daarnaast wordt binnen de gebiedsgerichte aanpak gekeken naar de mogelijkheden voor vraag aanbod sturing op 
gebiedsniveau en mogelijke toepassingen van energieopslag.

Vraag 9.
Klopt het dat ondernemers alleen de benodigde SDE subsidie krijgen als de netbeheerder capaciteit beschikbaar 
heeft? Hoe worden bedrijven toch verleid om mede de ambities te halen en zetten we zon op daken verder door?

Antwoord 9.
Als een aanvraag voor SDE++-subsidie wordt ingediend, dan is een transportindicatie nodig van de netbeheerder. De 
transportindicatie geeft aan of de capaciteit beschikbaar is op het moment van aanvragen van de transportindicatie.
Er wordt hierbij nog geen netcapaciteit gereserveerd. Als de SDE ++ subsidie is toegekend wordt er aan Enexis een 
zgn. offerte gevraagd voor de aansluiting (terug levering). Pas als Enexis de offerte accordeert wordt de netcapaciteit 
daadwerkelijk gereserveerd .
De projecten die een SDE beschikking hebben ontvangen moeten binnen driejaar zijn gerealiseerd.
Er wordt gekeken of deze termijn kan worden verlengd (zie ook het antwoord op vraag 8).

Vraag 10.
Is de schaarste van elektrotechnische vaklieden een oorzaak en zo ja wat wordt er gedaan om meer technische 
vakmensen voor Electro op te leiden?

Antwoord 10.
Het tekort aan elektrotechnische vaklieden is niet de oorzaak van de transportschaarste.
Het tekort aan technisch personeel heeft wel invloed op de gemiddelde levertijden om klanten (tijdig) aan te sluiten. 
Klanten worden hierover geïnformeerd en worden geadviseerd om hun aanvraag zo vroeg als mogelijk te doen.
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Op dit moment heeft Enexis ruim 140 vacatures die nog niet ingevuld zijn. Het gaat met name om technisch 
personeel en ICT'ers. Omdat specialisten schaars zijn, is in 2020 gestart om - naast monteurs en engineers - ook 
uitvoerders zelf op te gaan leiden inde eigen Uitvoerders Academy van Enexis. Sinds vorig jaar heeft Enexis ook een 
grote simulatiehal waar ze veel meer leerling-monteurs tegelijkertijd kunnen opleiden. Daarnaast is een nieuwe pilot 
gestart om statushouders te werven en op te leiden tot monteurs. Door gerichte campagnes is het aantal sollicitaties 
dat in het afgelopen jaar binnenkwam met ruim 35% toegenomen. Het specifieke technische werk moet goed en 
vooral veilig uitgevoerd en gerealiseerd worden.

Binnen het onderwijs lopen er bovendien verschillende programma’s en regelingen om techniek onderwijs te 
versterken en te stimuleren, zoals het programma Sterk Techniekonderwijs.

Hoogachtend,

gemeentesecretaris.


