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Geachte mevrouw Van Beek, 

Vanuit de steeds intensievere samenwerking tussen de industriële 

ondernemersverenigingen in Drenthe om gezamenlijk de bedrijventerreinen te 

verduurzamen via onder andere de grootschalige uitrol van projecten onder de 

noemer ‘Zon op Dak’, vragen wij uw nadrukkelijke aandacht voor het volgende; 

Netcongestie 

Het bedrijfsleven in Drenthe heeft de beschikking over zeer veel plat dakoppervlak 

waarop zonnepanelen gelegd kunnen worden. Panelen die energie opwekken voor 

eigen gebruik, maar ook voor anderen via terug levering aan het net. Dat terug 

leveren is voor veel bedrijven (met een aansluiting grootverbruik) echter onmogelijk 

door gebrek aan netcapaciteit, zo is duidelijk. En dat frustreert de verduurzaming 

van de Drentse bedrijventerreinen en remt het enthousiasme van de ondernemers. 

Het niet kunnen terug leveren van zonnestroom aan het net is voor zeer veel 

bedrijven nu een reden om (op dit moment) niet mee te doen met het gezamenlijk 

project Zon Op Dak dat door de ondernemersverenigingen met steun van de  
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Provincie wordt aangejaagd. De reden: de businesscase laat negatieve getallen zien 

omdat niet kan worden terug geleverd. 

TenneT en haar ambitie 

Maar, zo hebben wij gezien, er gloort hoop! We hebben als Drentse industriële 

ondernemersorganisaties kennisgenomen van het Ontwerpinvesteringsplan Net op 

Land 2022-2031en kunnen ons helemaal vinden in uw ambitieniveau als aanjager 

van de energietransitie. Echter, we maken ons wel zorgen over de daadwerkelijke 

realisatie. Het nu in uw meerjaren investeringsplan aangegeven, en ook nog eens 

onzekere, jaartal van 2029 is laat, veel te laat. Zeker gezien jaartallen van 2025-

2026 die eerder zijn genoemd en eigenlijk ook al te laat zijn.  

Vanuit aan de ene kant de actuele situatie rond het project Zon op Dak en het 

gebrek aan netcapaciteit en aan de ander kant de ambities die u als TenneT ten toon 

spreidt wat betreft uitbreiding van de netcapaciteit, komen wij als gezamenlijk 

Drents bedrijfsleven tot de volgende concrete vraag:  

Kunt u specifiek en concreet, in een jaartal en waar mogelijk per regio in Drenthe, 

aangeven wanneer het bedrijfsleven in Drenthe de door hen zelf opgewekte groene 

energie kan leveren aan het net? En hoe dat eventueel versneld kan worden? 

Gaarne ontvangen wij voor eind januari 2022 uw inhoudelijke reactie, zodat wij die 

met onze leden kunnen bespreken. 

Hoogachtend,  

 

Herman G. Idema 

Directeur-bestuurder Ondernemend Emmen 

Namens de industriële ondernemersverenigingen  
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