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Beste meneer Bontes, 

U heeft namens de CDA fractie een aantal vragen gesteld over de netwerk capaciteit in 
Harlingen. Hieronder leest u onze reactie. 

1.ls de gemeente in contact met de netbeheerder, en wat zijn de eerste signalen van hun 
kant? 

De netwerk-capaciteit is bij de netbeheerder al geruime tijd een punt van aandacht. 
Regelmatig vindt er ambtelijk en bestuurlijk overleg plaats. Onlangs heeft er hierover een 
breed overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en Liander, waar ook Port of Harlingen 
aan deel heeft genomen. De druk op het netwerk loopt landelijk gezien op. Dit is in 
Harlingen niet anders. Per gebied/ (wissel) station verschilt de druk op het netwerk wel. 

2.Betekent dit dat er tot eind 2025 geen nieuwe aansluitingen voor het verbruiken en terug 
leveren van elektriciteit kunnen worden gerealiseerd in onze gemeente? 

Nee, het vraagt wel aandacht. Liander heeft aangegeven dat per geval van extra toe- en 
afname op het netwerk bekeken moet worden wat de mogelijkheden en onmogelijkheden 
zijn. Op een aantal (wissel) stations is nog ruimte of kan er ruimte vrijgemaakt worden. 

3.ls bij het college ook bekend hoeveel bedrijven/instellingen/partijen er op dit moment 
hinder ondervinden van deze beperking? 

Bij ons is er in ieder geval één bedrijf bekend dat een direct probleem had. Liander heeft dit 
probleem overigens kunnen verhelpen. Liander geeft aan 
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dat bedrijven met plannen in een vroeg stadium contact met hen op moeten nemen om zo 
de mogelijkheden door te kunnen nemen. 

4.ln hoeverre heeft dit gevolgen voor de duurzaamheidsplannen van de gemeente (o.a. 
zonnepanelen eiland parkeren). 

Voor de zonnepanelen op het parkeerterrein geldt, dat we 1,3 megawatt aan 
teruglevercapaciteit van de Witte Kas hebben opgenomen. Dit zal niet genoeg zijn, daarom 
wordt in een vroeg stadium contact opgenomen met Liander om de toekomstige plannen 
door te nemen. Dit geldt voor alle plannen die er voor de kortere termijn zijn. Mogelijk al in 
2023, maar zeker na 2025 zal er meer ruimte beschikbaar zijn. 

5.Heeft dit ook gevolgen voor de RES? 

Hiervoor geldt hetzelfde als bij bovenstaande vragen. Liander is nauw betrokken geweest bij 
het opstellen van de RESl.0. De RES 1.0 geldt tot 2030. Na 2025 zal er meer ruimte zijn. 

Met vriendelijke groet, 
.,,,,.,-~.' meester en wethouders van 
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