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t.a.v. dhr. L. Verbeek, Voorzitter van Provinciale Staten,  
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen over het bericht “Met alleen dikkere kabels kan 
Flevoland de forse toename van zonne-energie niet aan” 
 
Datum:  15 oktober 2019  
 
 
 
 
Geachte Voorzitter van Provinciale Staten, 
 
Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie van 
Forum voor Democratie de volgende schriftelijke vragen aan het college van 
Gedeputeerde Staten over het bericht “Met alleen dikkere kabels kan Flevoland de 
forse toename van zonne-energie niet aan” 1. 
 

1. Is het college bekend met het bericht “Met alleen dikkere kabels kan Flevoland 
de forse toename van zonne-energie niet aan" van De Stentor op 23 juni 
2019? 
 

2. Is het college bekend met het fenomeen ‘wiebelstroom’, waar wind- en zonne-
energie onder vallen, dat zich kenmerkt door grote piekbelasting van het 
energienet? Hoe groot acht het college de bedreiging van wiebelstroom 
uitgesplitst naar korte en middellange termijn? 
 

3. Wordt bij vergunningverlening en subsidieverstrekking voor projecten met als 
doel de opwek van hernieuwbare energie als harde eis gesteld dat er 
voldoende capaciteit op het energienet aanwezig moet zijn? Zo nee, worden 
de kosten van de benodigde netuitbreidingen in kaart gebracht? 
 

4. Welke waarborgen heeft dit college dat reeds vergunde projecten met als doel 
de opwek van hernieuwbare energie in de toekomst nooit zullen zorgen voor 
een overbelasting van het energienet? 
 

5. Wat zijn de mogelijke gevolgen van een overbelasting van het energienet? 
 

6. Zijn er voldoende technici beschikbaar om in Flevoland de benodigde 
netuitbreidingen te realiseren? 
 

7. Wordt het energienet meer belast door zonneparken of door een gelijke 
hoeveelheid zonnepanelen op daken? 
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8. Is het college voornemens om marktpartijen toe te staan om over te gaan op 
batterijopslag van hernieuwbare energie? Zo ja, wat is de milieu-impact van 
de batterijen die hiervoor nodig zouden zijn, van productie tot en met 
afschrijving? 

Namens de fractie van Forum voor Democratie, 
 
 
Gert-Jan Ransijn 
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