
 
 
                                                                                                                   Hellendoorn, 3 februari 2022 
Aan het college van B&W  
Gemeente Hellendoorn 
 
 
Betreft; Schaarste netwerkcapaciteit en gevolgen voor plannen van energiewerkgroepen en 
anderen voor opwekking duurzame energie in de gemeente Hellendoorn 
 
Geacht college, 
 
Op 27 januari 2022 kregen we van het college een interne memo (zie bijlage) van 29 
november 2021 over de Netcapaciteit Enexis en TenneT. 
 
Naast verbazing roept deze memo bij Lokaal Hellendoorn de nodige vragen op. 
Verbazing over het late tijdstip van informeren van de raad en de impact die de aangegeven 
nieuwe transport schaarste kan hebben voor de plannen van de enthousiaste 
energiewerkgroepen in onze gemeente. Lokaal Hellendoorn maakt zich zorgen of we de 
positieve energie en werklust van onze burgerenergiewerkgroepen nog kunnen vasthouden 
op basis van deze berichtgeving. De inwoners zijn op vraag van de gemeente, door middel 
van energiewerkgroepen, aan de slag gegaan zoveel mogelijk duurzame energie op te 
wekken. U kent de discussie in de gemeenteraad over welk bod we als Hellendoorn zouden 
doen naar RES Twente. U wilde als college uitgaan van 107 GWh. Lokaal Hellendoorn 
waarschuwde realistischer te zijn en uit te gaan van 71 GWh. De vraag is ondertussen of we 
het laatst genoemde nog kunnen halen. Heeft u als college voldoende geanticipeerd en 
gecommuniceerd wat de beperkingen zijn van het net en wat de gevolgen zijn voor de 
concretisering van plannen in onze gemeente? 
 
Concrete vragen die we graag voor de debatronde van 8 februari aanstaande beantwoord 
willen zien. 

1. Wat is de reden van het laat informeren van de gemeenteraad?  
2. Heeft u de energiewerkgroepen inmiddels op de hoogte gesteld? En zo ja, is dit 

schriftelijk gebeurd? Graag ontvangen wij hiervan een afschrift. 
3. Kunnen we een afschrift ontvangen van de melding die u in dit kader heeft 

ontvangen van Enexis? 
4. Gaat u op basis hiervan vergunningen weigeren en wat zijn de gevolgen? 
5. Heeft de gemeente Hellendoorn voldoende gedaan aan verwachtingsmanagement, 

aangaande de mogelijkheden op het net? 
6. Welke concrete gevolgen hebben de nieuw geschetste transport schaarste op alle 

plannen in onze gemeente? Bijvoorbeeld de plannen in Hellendoorn en Hulsen, langs 
de N35, tot de andere plannen in bijvoorbeeld Daarle en Haarle en die van 
particulieren en bedrijven in onze gemeente? 



7. U schrijft dat projecten van meer dan 5 MW voorlopig geen doorgang kunnen vinden. 
Wil dit zeggen dat alle projecten met minder opbrengst dan 5 MW wel doorgaan? 
Vele kleine aanvragen doen ook een groot beroep op het netwerk. 

8. Wat zijn de gevolgen voor het aanvragen van subsidies en de voorwaarde het plan uit 
te voeren binnen een bepaalde termijn ? Met andere woorden komt er nu veel stil te 
liggen? En welke kansen lopen de projecten dat er geen subsidie meer is als ze 
hierdoor later moeten aanvragen. 

9. Wat zijn de consequenties voor de werkgroepen bij het niet behalen van de 
(tussentijdse) doelstelling en wat is de consequentie voor de gemeente in relatie 
afspraken RES Twente? 

10. Verschillende werkgroepen ervaren van de gemeente een niet proactieve houding op 
dit dossier. Zie ook onze vragen in de brief van 23 januari 2022. Graag uw reactie. 

11. U schrijft dat het besluit over het investeringsplan voor uitbreiding van het net in 
2022 genomen zal worden en de verzwaring van het station Nijverdal pas medio 
2026 zal plaatsvinden. Welke invloed heeft de gemeente op dit besluit? 

Vriendelijke groet namens Lokaal Hellendoorn, 
 
Annemarie Dubbink                       Jan Veneman 
Thea ten Have                                 Gerard ter Horst 
Matthijs Knobben                           Hetty Ligtenberg-Grondman 
Frans Runneboom 
 
 
Bijlage: memo van 29 november 2021, welke ontvangen op 27 januari 2022. 


