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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2022Z15497
Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Minister voor Klimaat
en Energie over de vergoedingen die netbeheerders betalen voor duurzaam
opgewekte stroom (ingezonden 10 augustus 2022).
Vraag 1
Bent u bekend met het feit dat TenneT in 2021 4 miljard euro heeft moeten
uitkeren als vergoeding voor duurzaam opgewekte stroom die het kreeg van
eigenaren van windmolenparken, maar niet op het landelijke netwerk kwijt
kon?1
Vraag 2
Kunt u een overzicht geven van de totale kosten die netbeheerders in 2021
hebben gemaakt aan vergoedingen voor duurzaam opgewekte stroom die
men uiteindelijk niet op het landelijke net kwijt kon?
Vraag 3
Heeft u al een beeld van de vergoedingen die netbeheerders in 2022
ongeveer zullen moeten betalen?
Vraag 4
Bent u het ermee eens dat het betalen van deze vergoedingen zonde van het
geld is en beter besteed kan worden aan het uitbreiden van het elektriciteitsnet en het opleiden van technisch personeel?
Vraag 5
In welke mate worden deze kosten uiteindelijk aan de burger doorberekend?
Vraag 6
Indien deze kosten worden doorberekend of indirect door de burger worden
betaald, hoe vindt u dit uit te leggen, gezien de enorm hoge energieprijzen
van de afgelopen maanden?
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Website De Telegraaf, 18 maart 2022 (https://www.telegraaf.nl/financieel/478796764/zo-lopenbedrijven-overal-stuk-met-hun-groene-energiedroom).
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Vraag 7
Bent u het ermee eens dat er in het verleden in onvoldoende mate is
geanticipeerd op de benodigde netverzwaringen? Wat was de rol van uw
voorgangers hierin?
Vraag 8
Kunt u aangeven of netbeheerders in voldoende mate het net kunnen
verzwaren om grotere problemen en daarmee onnodige kosten in de nabije
toekomst te voorkomen? Indien dit niet het geval is, is het mogelijk om een
stop te zetten op de productie van nieuwe windmolens totdat het probleem
op het net is opgelost?
Vraag 9
Indien dit niet mogelijk is, kunt u aangeven of het mogelijk is om bijvoorbeeld producenten van windenergie via een flexibele aansluiting te dwingen
om hun productie tijdelijk af te schakelen zonder daarvoor een vergoeding te
krijgen, zoals wordt gedaan in West-Vlaanderen?2
Vraag 10
Kunt u deze vragen voor het commissiedebat Elektriciteitsnet, energieinfrastructuur en RES van 28 september 2022 beantwoorden?
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Website De Tijd, 13 juli 2022 (https://www.tijd.be/ondernemen/milieu-energie/west-vlaamsewindenergie-kan-niet-meer-altijd-het-net-op/10401778.html).
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