Beantwoording vragen voorafgaand aan de raadscommissie
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DOC-20-328227
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P. Mosch
GemeenteBelangen
Commissievragen GemeenteBelangen raadscie. 7-12
agendapunt 4.2 Bespreeknotitie beleidskader zon op land
Datum waarop de vraag is gesteld
3 december 2020
Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de raadscommissie.
Portefeuillehouder
Afdeling
Inleiding
Kort samengevat zegt u in alinea 1 dat het Elektriciteitsnetwerk van Liander onvoldoende
teruglevercapaciteit heeft voor duurzaam opgewekte energie in Midwoud en Andijk.
Ik las een artikel waarin staat dat de “in de tuin van het gemeentehuis te Wognum” (oostkant
gemeentehuis) opgewekte duurzame energie marginaal/onvoldoende kan worden teruggeleverd.
1.

Hoeveel heeft dit zonnepanelenpark destijds gekost?

antwoord

Op 12 oktober stelde de BAMM hier ook vragen over. We herhalen hier een deel van de
antwoorden:
‘Inclusief de voorbereiding en aansluitkosten van Liander heeft dit in totaal € 483.000,gekost. De raad stelde hiervoor middelen beschikbaar waar we deze kosten uit konden
dekken’.

2.

Kunt u getallen geven over de werkelijk capaciteit van het park in relatie tot de
gerealiseerde teruglevering van de duurzaam opgewekte energie. Functioneert alles
naar behoren? U kunt vast een tussenstand geven.

Antwoord

Situatie medio oktober: We wekten 98,5 Mwh (98.500 kWh) op.
Fase 1 (210 panelen) produceert sinds januari 2019 en fase 2 (1242 panelen) produceert
beperkt sinds maart 2020. Als fase 2 volledig produceert kunnen we op jaarbasis
378.000 kWh verwachten.
Aanvullend kunnen we aangeven dat nu alles naar behoren functioneert. De zonneweide
is inmiddels volledig aangesloten op het netwerk van Liander en functioneert nu
maximaal. Op het elektriciteitsnetwerk is in Wognum ook voldoende ruimte beschikbaar
om alle opwek terug te leveren.

3.

Wanneer er “in de tuin van Wognum” daadwerkelijk problemen zijn met de
teruglevering, waarom is hier geen melding van gemaakt in de bespreeknotitie?

Antwoord

Met de bespreeknotitie willen we in gesprek met de raadscommissie over het nog te
ontwikkelen beleidskader zon op land: met welke kaders wil de gemeente komen voor
het realiseren van zonneweides in onze gemeente?
Op pagina 3 van de bespreeknotitie gaan we in op het elektriciteitsnetwerk van Liander.
De mogelijkheden en onmogelijkheden van het netwerk heeft onze volledige aandacht.
Dat leest u terug in de bespreeknotitie.
De reden dat we verder hier geen melding van maken is omdat enerzijds de zonneweide
nu volledig aangesloten is op het elektriciteitsnetwerk van Liander. Anderzijds omdat in
Wognum voldoende capaciteit beschikbaar is op het netwerk van Liander. De reden
waarom de zonneweide niet aangesloten was op het elektriciteitsnetwerk had een
andere oorzaak. U leest dit ook terug in de antwoorden op de raadsvragen van de
BAMM.

