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Aanhangsel van de Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

435
Vragen van het lid Kops (PVV) aan de Minister van Economische Zaken en
Klimaat over het tekort aan netcapaciteit (ingezonden 2 oktober 2019).
Mededeling van Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) (ontvangen
21 oktober 2019).
Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Elektriciteitsnet op steeds meer plekken
vol»?1
Vraag 2
Deelt u de mening dat het absurd is dat er massaal zonneparken en
windmolens worden aangelegd, terwijl het elektriciteitsnet het niet eens
aankan (aldus netbeheerder Liander)?
Vraag 3
Deelt u de mening dat het bespottelijk is dat op sommige plekken grote
bedrijven niet meer op het stroomnet worden aangesloten, omdat er door
deze zonneparken en windmolens niet genoeg netcapaciteit meer is?
Vraag 4
Deelt u de mening dat het «initiatief» van netbeheerder Liander, waarbij
tuinders hun lampen moeten uitzetten wanneer er veel vraag naar stroom is,
een belachelijke nepoplossing is? Bent u ertoe bereid de netbeheerder toe te
staan nieuwe zonneparken en/of windmolens niet langer aan te sluiten op het
elektriciteitsnet? Bent u er tevens toe bereid alle subsidies onmiddellijk te
stoppen?
Vraag 5
Deelt u de mening dat het tegenstrijdig is dat u volop pleit voor méér
duurzame energie, terwijl het elektriciteitsnet dat helemaal niet kan verwerken? Deelt u de conclusie dat uw eigen klimaatagenda niet alleen onzinnig en
onbetaalbaar is, maar ook nog eens onmogelijk?
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Vraag 6
Deelt u de conclusie dat er zonder zonneparken en windmolens helemaal
geen nettekort zou zijn geweest? Bent u ertoe bereid om te stoppen met deze
klimaat- en duurzaamheidswaanzin?
Vraag 7
Bent u ertoe bereid deze Kamervragen – in tegenstelling tot eerder gestelde
vragen2 – nu wél afzonderlijk en volledig te beantwoorden?
Mededeling
Op 2 oktober jl. zijn twee sets schriftelijke vragen aan de Minister van
Economische Zaken en Klimaat gesteld over het bericht «Elektriciteitsnet op
steeds meer plekken vol»; één set door het lid Sienot (D66) en één set door
het lid Kops (PVV) (kenmerk 2019Z18609 en 2019Z18611).
Helaas is het niet mogelijk deze vragen binnen de gebruikelijke termijn te
beantwoorden vanwege de benodigde afstemming. Uw Kamer zal de
antwoorden na het herfstreces zo spoedig mogelijk ontvangen.
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