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Kennisnemen van 
Tijdens het Forum Ruimte van 12 april 2022 heeft wethouder Lont de raad geïnformeerd dat op korte termijn meer 
informatie over netcongestie in de regio U10/U16 naar buiten zou komen. Via deze raadsinformatiebrief ontvangt de raad 
een afschrift van het memo van de bestuurlijk trekker RES U16 over de impact van netcongestie. Tevens informeert het 
college de raad over de betekenis van de netcongestie voor gemeente Oudewater. 
 
   
 
Inleiding 
Vorig jaar november heeft TenneT netcongestie afgekondigd in de regio van de regionale energiestrategie U16 (RES 
U16). In de bijlage vindt u het memo dat de bestuurlijke trekker van de RES U16 aan het college heeft gestuurd op basis 
van de meest recente informatie van TenneT. Via deze oplegger wil het college van gemeente Oudewater de 
gemeenteraad informeren over de betekenis van het memo van de RES U16 voor gemeente Oudewater.  
  
 
   
 
Kernboodschap 
Wat is er veranderd ten opzichte van de berichtgeving in november?  
Er is geen wijziging in de inhoud van de berichtgeving of het gebied waarvoor netcongestie geldt. De zoekgebieden van 
gemeente Oudewater vallen buiten het gebied waar netcongestie is afgekondigd. De zuid- en oostkant van Oudewater 
vallen wel binnen het netcongestiegebied.  
 
Wat betekent dit voor onze planning?  
De zoekgebieden van gemeente Oudewater vallen buiten de netcongestie, dat betekent dat er geen gevolgen zijn voor de 
planning van gemeente Oudewater. Dat betekent het gebiedsproces in Oudewater doorgaat binnen de bestaande 
besluiten van de raad over het Afwegingskader grootschalige duurzame energie en de RES 1.0 van 15 juli 2021.  
 
Wat betekent dit voor het participatieproces met agrariërs en inwoners in het gebiedsproces?  
De nieuwe informatie heeft geen gevolgen voor het participatieproces met agrariërs en inwoners en de ruimte voor hen 
om mee te denken over nadere invulling van de kaders uit het Afwegingskader grootschalige duurzame energie.  
 
Wat betekent dit voor middelgrote opwek (zon op dak en kleine windmolens)?  



Voor zonnedaken tot ongeveer 200 zonnepanelen zijn er weinig tot geen gevolgen. Voor grotere zonnedaken en kleine 
windmolens, die binnen het netcongestie gebied vallen, betekent de netcongestie mogelijk vertraging of beperkingen op 
de mogelijke productie. Grotere zonnedaken en kleine windmolens binnen het netcongestiegebied kunnen namelijk wel 
een aansluiting krijgen, maar mogen geen stroom terug leveren aan het net. Vanuit de provincie is er subsidie mogelijk 
voor het onderzoeken van alternatieve oplossingen vanuit de subsidieregeling energietransitie (USET 21). 
 
Op de website van Stedin is de kaart te vinden waarop zichtbaar is welke gebieden van gemeente Oudewater binnen de 
netcongestie vallen:  
https://www.stedin.net/zakelijk/congestiemanagement-en-transportprognoses/utrecht  
 
 
  
 
   
 
Financiën 
N.v.t. 
 
   
 
Vervolg 
Na de zomer maakt Tennet de uitkomsten van het congestiemanagementonderzoek bekend. 
Voor het vervolgproces voor de zoekgebieden in Oudewater hebben deze uitkomsten geen effect. 
De gemeente betrekt de uitkomsten van het congestiemanagementonderzoek bij de planvorming voor zon op dak. 
 
   
 
Bijlagen 
Memo van bestuurlijk trekker RES U16 aan colleges over impact netwerkcongestie op de regionale energiestrategie U16 
(D/22/58506). 
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