
 
 

        Hellendoorn, 19 Januari 2019 

 

 

 

Geachte College,                  

 

 

Tijdens de raadsvergadering van 18 december jl zijn er bij de behandeling van agendapunt 4 

betreffende de aanvraag zonnepark aan de Dalvoordeweg te Daarle toezeggingen gedaan door 

Wethouder.  

 

Op de vraag van de VVD of er door de komst van dit zonnepark en tevens de te verwachten 

overige zonneparken wel voldoende capaciteit op het elektriciteit netwerk beschikbaar blijft 

voor initiatieven met zonnepanelen op daken antwoorde de wethouder: Ja, dat kan ik u 
garanderen. Want wat betreft zonnepanelen op daken;  we gaan er altijd voor zorgen dat er 
hiervoor voldoende ruimte blijft op het net.  Met als aanvulling: geloof me, komt goed.  

 

Recente berichtgeving in de landelijke pers over het “overvol” raken van het elektriciteit net 

hebben ons echter ernstig verontrust. Er zijn vele voorbeelden in ons land waar particuliere 

initiatieven voor het leggen van zonnepanelen op daken van bijvoorbeeld pluimvee- en 

varkensstallen geen doorgang kunnen vinden omdat er geen capaciteit meer vrij is op het 

netwerk na de aanleg van zonneparken. En op dit net geldt nu eenmaal: vol is vol. Het gaat in 

het gunstigste geval vele jaren duren voordat de capaciteit verhoogd wordt.  

 

Recente berichtgeving in de lokale media heeft ons nog meer verontrust. Naar nu blijkt kan 

het geplande zonnepark aan de Dalvoordeweg de stroom niet leveren aan het verdeelstation 

in Vroomshoop omdat de capaciteit niet toereikend is. De opgewekte stroom zal, volgens de 

berichtgeving, nu worden geleverd aan 3 kleinere transformatorhuisjes in de omgeving.  

 

Dus reeds bij het eerste initiatief in onze gemeente is er een situatie waarbij er een “issue” is 

met de capaciteit van het net. Het zonnepark gaat niet naar een centraal verdeelstation 

leveren maar gaat meerdere kleinere transformator-stations leveren.  Dit baart de VVD 

fractie natuurlijk wel zorgen en wij willen dan ook graag antwoord op de volgende vragen:  

 

• Heeft het college kennis genomen van de problematiek van beperkte capaciteit op het 

elektriciteitsnetwerk in delen van ons land ?  

  



 

• Heeft het college kennis genomen van het feit dat de opgewekte stroom van het 

geplande zonnepark aan de Dalvoorde weg niet naar het beoogde verdeelstation in 

Vroomshoop kan worden geleverd maar dat het elders over het netwerk wordt 

verdeeld?  

 

• Blijft het college bij de garantie dat er voor alle huidige en toekomstige initiatieven 

binnen onze gemeente van zonnepanelen op daken voldoende ruimte op het bestaande 

elektriciteitsnetwerk voorhanden is ? 

 

• Blijft het college ook van mening dat initiatieven voor zonnepanelen op daken, 

eventueel in combinatie met het verwijderen van asbestdaken, altijd voorrang moeten 

hebben op andere initiatieven zoals zonneparken ?  

 

 

Wij zien uw antwoorden graag tegemoet voor of tijdens de commissie vergadering 

grondgebied van 23 Januari aanstaande. 

 

 

Een vriendelijke groet, 

 

 

 

VVD Fractie Hellendoorn 

Joost ter Horst  


