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SEREH visie
Lokaal opgewekte hernieuwbare
elektriciteit ook lokaal gebruiken in de
regio Emmen-Haren (Ems)
§ Versnellen energietransitie
§ Efficiënter gebruik duurzame energiebronnen
§ Efficiënter omgaan met beschikbare netcapaciteit
§ Lagere (maatschappelijke) kosten
§ Opbrengsten in de regio

Elektrische scenario’s

Directe lijn met waterstofproductie
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H2 en batterijen
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Solar Industry Register
inloggen ! zoeken
De "volgende
bedrijven hebben zich laten opnemen in het Solar Industry Register, meld uw bedrijf ook aan!
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ProfiNRG, groothandel en installateur

Oproep aan minister: Laat
SolarCare
grensprovincies energie uitwisselen
met
Duitsland
Bekijk het hele register Meld
uw bedrijf ook
aan!
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provincies en gemeenten dinsdag in een gezamenlijke verklaring.

16 oktober 2020

Economische Zaken en Klimaat om het mogelijk te maken hernieuwbare
aanpassing van wetgeving noodzakelijk, is te lezen op de site van de provincie
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elektriciteit met Duitse buurgemeenten bij wijze van proef mogelijk maken. Het
gaat daarbij om het over de grens heen uitwisselen van hernieuwbare elektriciteit,

wijzen als experimenteergebied.
Netcapaciteit
Het uitwisselen van elektriciteit kan een oplossing zijn voor de problemen met de
netcapaciteit in de grensgebieden. Ook draagt zo'n uitwisseling bij aan een zuinig
en efficiënt ruimtegebruik, aldus de provincies en gemeenten dinsdag in een
gezamenlijke verklaring.
Overbelasting
Aan beide zijden van de grens zijn er problemen met overbelasting van het
elektriciteitsnet. Als die extra stroom aan beide zijden van de grens kan worden
benut, zouden de problemen een stuk kleiner zijn. Maar het mag niet. Dat komt
door de huidige wet- en regelgeving. Ook hebben Nederland en Duitsland geen
verdrag om de subsidies voor wind- en zonne-energie uitwisselbaar te maken.
Drie proeven
Gemeenten en provincies vragen Wiebes het experiment af te stemmen met de
Europese Commissie, Duitse betrokken instanties en overheden, en de Autoriteit
Consument en Markt. Het experiment moet drie proeven mogelijk maken. Door het
koppelen van de regionale netten in Emmen en de Duitse buur Haren kunnen de
problemen met netcapaciteit aan beide zijden van de grens kunnen worden
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minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat deze drie gemeenten aan te
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elektriciteit uit te wisselen met de Duitse buurgemeenten. Daarvoor is

Provincies en grensgemeenten vragen toestemming om stroom
Een Woning laten Bouwen?
zonneparken te delen met Duitsland

13 oktober 2020

samen met de grensgemeenten Emmen, Losser en Kerkrade, een oproep aan
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Kerkrade, Losser en Emmen doen een dringend beroep op minister Wiebes van

grensgebieden. Ook draagt zo'n uitwisseling bij aan een zuinig en eﬃciënt ruimtegebruik, aldus de

maar daartoe is een aanpassing nodig van de wetgeving. De drie provincies doen,
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De (grens)provincies Drenthe, Limburg en Overijssel en de (grens)gemeenten
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Het uitwisselen van elektriciteit kan een oplossing zijn voor de problemen met de netcapaciteit in de

De provincies Drenthe, Overijssel en Limburg willen het uitwisselen van
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Provincies en grensgemeenten vragen toestemming om stroom zonneparken te delen met Duitsland

Pleidooi voor grensoverschrijdende
energie-uitwisseling
Redactie
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netcapaciteit
de energietransitie
in deWiebes
grensgebieden
in eentoestemming
De provincies Drenthe, Limburg
en Overijssel verminderd
en de gemeentenworden,
Kerkrade, Losser
en Emmen hebben minister
in een brief wettelijke
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stroomversnelling
raakt
en dat er bijgedragen wordt aan zuinig en efficiënt
gevraagd om stroom uit winden zonneparken te delen
met Duitsland.
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ruimtegebruik.
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De provinciale en lokale overheden stellen dat de rijksoverheid wetgeving aan moet passen om dit juridisch mogelijk te maken. De combinatie van
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In het persbericht op de site van de provincie Limburg staat dat in zowel
juridische obstakels en de behoefte
tot uitwerking van nieuwe (Europese) regelgeving maken het volgens de briefschrijvers wenselijk om de grensgebieden
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Elektriciteitswet
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- Geplaatst op dinsdag 13 oktober 2020 - 15:15

Kerkrade wil groene stroom uit Duitsland

is tussen Nederland en Duitsland om de subsidies voor wind- en zonne-energie

uitwisselbaar te maken.
Pilotprojecten
De gevraagde experimenteerruimte moet meerdere proefprojecten mogelijk maken. De gemeente Emmen en haar Duitse buurgemeente Stadt Haren (Ems) A D V E RT E N T I E
Emmen, Kerkrade en Losser aanwijzen als experimenteergebied
zijn 4 jaar geleden gestart met het project Smart Energy Region Emmen-Haren (SEREH). Met een verbinding tussen de regionale stroomnetten in Emmen en
Om op korte termijn verder te kunnen met de projecten in de gemeenten Emmen,
Haren kan vraag en aanbod van hernieuwbare elektriciteit op het distributienet in balans worden gebracht, zodat de problemen met netcapaciteit aan beide
Kerkrade en Losser, vragen de genoemde overheden om aangewezen te worden als
zijden van de grens kunnen worden verminderd en de aanwezige wind- en zonneparken efficiënter kunnen worden ingezet. In de gemeente Emmen is er
om de regels daarvoor af te stemmen met de Duitse
namelijk een groot opgesteldexperimenteergebied
vermogen zonne-energie dat en
tot problemen
leidt met de beschikbare netcapaciteit. Met de beschikbare flexibele bronnen in de
regio Emmen-Haren kan eenwetgever.
decentraal energiesysteem worden gevormd waar vraag en aanbod van hernieuwbare elektriciteit op het distributienet in balans
worden gebracht, zodat de problemen
met netcapaciteit
aanprojecten
beide zijden dan
van deworden
grens kunnen
worden opgelost.
Hetze
gaat
daarbij om de inzet van
Niet alleen
kunnen de
uitgevoerd,
maar
dienen
vraagsturing van chemischetegelijkertijd
industrie en glastuinbouw
in Emmen,
batterijcapaciteit
in Speicherfeld
en conversie
in waterstof in zowel Nederland als
als proef
voor de
invoering van
nieuwe Haren
Europese
regelgeving.
Duitsland.
Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat wordt gevraagd om dit af te
stemmen met het Directoraat-Generaal Energie van de Europese Commissie, het

Het tweede proefproject is het
grensoverschrijdend Energiepark Losser-Bad Bentheim. Hierbinnen zoeken de gemeente Losser en Bad Bentheim naar
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, de
mogelijkheden om in het grensgebied een gezamenlijk energiepark te ontwikkelen. Het energiepark voorziet in verschillende bronnen voor het opwekken
Autoriteit Consument en Markt en het Bundesnetzagentur. De gevraagde
van duurzame energie en in mogelijkheden om vraag en aanbod van duurzame energie grensoverschrijdend op elkaar af te stemmen.
experimenteerruimte moet de volgende pilot projecten mogelijk maken (meer

informatie over de betreffende projecten in de bijlage bij de brief aan de Minister):
Tot slot is er de samenwerking
tussen de gemeente Kerkrade en Nivelsteiner Sandwerke in Herzogenrath. In deze groeve bevindt zich het grootste zonnepark
van Nordrhein-Westfalen. Dit
zonnepark
kent een vermogen
van Emmen-Haren
14 megawattpiek en wordt(Ems)
in de nabije toekomst fors uitgebreid met een zonneakker van 21
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Energy
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