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Beste meneer Kleian,
In antwoord op uw brief van 9 juni 2022 vindt u hieronder de beantwoording van
uw schriftelijk gestelde vragen over gevolgen van de beperking van het
hoogspanningsnet van Tennet.
Vraag 1
Kan het College ons informeren voor welke projecten in de gemeente Heusden de
maatregelen van Tennet consequenties heeft? Denkt u hierbij onder andere aan
de verduurzaming van de nieuwe schoolgebouwen in Oud Heusden,
verduurzaming van Die Heygrave, zonnepark Hooibroeken etc.
Antwoord
Momenteel voeren we een impactanalyse uit om de mogelijke gevolgen goed in
beeld te krijgen. Daarbij wordt gekeken naar welke projecten een (uitbreiding van)
grootverbruikaansluiting nodig hebben en wat de status is van hun aanvraag
richting Enexis. Bestaande aanvragen die al zijn gehonoreerd door Enexis via een
contract kunnen wel stroom terugleveren / afnemen. Dit geldt ook voor de nieuwe
schoolgebouwen in Oudheusden, verduurzaming van Die Heygrave en zonnepark
Hooibroeken.
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Vraag 2
Kan het College de raad een inschatting geven van mogelijke consequenties voor
de overige opgaven in het kader van de energietransitie in de gemeente Heusden,
zoals vastgelegd in de duurzaamheidsagenda?
Antwoord
Aanvragen voor zon-op-dak met kleinverbruikaansluiting zullen nog steeds worden
gehonoreerd. Aanvragen voor grootschalige opwekking van duurzame energie met
grootverbruikaansluiting zullen, net als overige projecten met aanvraag voor
grootverbruikaansluiting, op de interesselijst worden geplaatst.
De ruimtelijke verkenning naar een energiehub volgens de REKS kan doorgaan.
De energiehub leent zich er goed voor om te kijken naar alternatieven, zoals
opslag en conversie van opgewekte elektriciteit en eventueel directe levering naar
grootafnemers, zoals bedrijventerreinen. Hier zullen we gezien de netcongestie
extra op gaan inzetten.
Tenslotte verwijzen we graag naar de raadsinformatiebrief van 9 juni 2022 over dit
onderwerp.
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Met vriendelijke groet,
het college van Heusden,
de secretaris,

de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans

drs. W. van Hees

