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Aanhangsel van de Handelingen

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

436
Vragen van het lid Sienot (D66) aan de Minister van Economische Zaken en
Klimaat over het artikel «Elektriciteitsnet op steeds meer plekken vol»
(ingezonden 2 oktober 2019).
Mededeling van Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) (ontvangen
21 oktober 2019).
Vraag 1
Bent u bekend met het artikel «Elektriciteitsnet op steeds meer plekken vol»?1
Vraag 2
Erkent u de constatering van netbeheerder Liander, die verantwoordelijk is
voor elektriciteitstransport van drie miljoen woningen, dat het elektriciteitsnet
vol raakt en daarmee aansluiting op het stroomnet op een aantal plekken
voor grote bedrijven niet meer mogelijk is? Kunt u dit toelichten?
Vraag 3
Deelt u de constatering van de netbeheerder dat het door lange vergunningstrajecten en procedures nog langer duurt totdat het netcapaciteitsprobleem
wordt opgelost? Welke stappen neemt u om deze procedures te versnellen?
Vraag 4
Bent u ermee bekend dat tuinders inmiddels genoodzaakt zijn om hun
lampen uit te zetten omdat de vraag naar stroom te groot is? Deelt u de
mening dat dit een zeer onwenselijke situatie is?
Vraag 5
Hoe staat u tegenover een nationaal masterplan voor de energieinfrastructuur, zoals de netbeheerders voorstellen? Kunt u dit toelichten?
Vraag 6
Deelt u de genoemde constatering dat een tekort aan technisch personeel een
van de oorzaken van problemen met netcapaciteit is? Wat doet u om de
werving van technisch personeel te stimuleren?
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Vraag 7
Hoe verklaart u dat sinds 2013, toen het Energieakkoord werd afgesloten, met
een bijbehorende intensivering van duurzame energieopwekking, in de
afgelopen jaren de nodige investering in netcapaciteit achter is gebleven?
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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