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Raadsvragen 

  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur betreffende Zonnepark 
Jutterszon. 

  

  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
Op 26 augustus 2020 heeft de fractie Behoorlijk Bestuur onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement 
van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Zonnepark Jutterszon, het 
antwoord vindt u onder de vraag: 
  

Het artikel in het Noord-Hollandsdagblad met de kop “Zonnepark Jutterszon had er eigenlijk al moeten staan, met 
achtduizend panelen in Den Helder. Maar de coronacrisis gooide roet in het eten”  gepubliceerd op 19 augustus 
2020 jl., heeft bij Behoorlijk Bestuur voor Den Helder& Julianadorp de volgende vragen doen rijzen. 
 

1. Is het elektriciteitsnet van voldoende capaciteit om de nieuw opgewekte 

energie van dit veld en de voorziene velden op Kooypunt te verwerken? 

Het elektriciteitsnet is van voldoende capaciteit om de opgewekte energie van dit  veld en de voorziene 
velden op Kooypunt te verwerken.  
In regio’s zoals Den Helder, waar knelpunten ontstaan met teruglevering van duurzaam opgewekte 
elektriciteit op het net, geldt sinds 1 oktober 2019 de zogeheten transportindicatie. Wie gebruik wil 
maken van de Subsidie Duurzame Energie + (SDE+), moet een transportindicatie kunnen overleggen. 
Deze indicatie geeft aan dat er op het moment van berekenen transportcapaciteit beschikbaar is voor 
de aanvraag. De netbeheerder geeft deze transportindicatie af. Zonnepark Jutterszon maakt gebruik 
van de SDE+ subsidie en kan een transportindicatie overleggen, waarmee zonnepark Jutterszon 
aangeeft aan dat er op het moment van berekenen transportcapaciteit beschikbaar is voor het 
zonnepark.  
 
Echter, De transportindicatie reserveert geen netcapaciteit. Het kan gebeuren dat, wanneer een 
zonnepark de aansluiting aanvraagt of het project gaat worden gerealiseerd, deze alsnog een 
transportbeperking krijgt. Er kan namelijk tussen het moment van de transportindicatie en de 
daadwerkelijke realisatie meer duurzame opwek op het betreffende netdeel zijn bijgekomen. In het geval 
van zonnepark Jutterszon is hiervan geen sprake.  
 

2. Kunt U aangeven wat voor gevolgen de gegenereerde output van dit veld en de velden op 

Kooypunt hebben voor de bewoners van Den Helder die zonnepanelen op hun daken hebben 

geplaatst? En met name waar dat het terugleveren aan het stroomnet betreft? 

In zonnepark Jutterszon worden circa 8.160 panelen geplaatst, waarmee het jaarlijks circa 2.800.000 
kWh gaat opwekken.  
De opwek van dit park heeft geen effect voor de bewoners van Den Helder die reeds zonnepanelen op 
hun daken hebben geplaatst.  
 

3. Welke openbare en civiele instellingen in Den Helder worden voorzien van 

energie wat wordt gegenereerd door dit veld en tegen welke 

voorwaarden/kosten? 

Alle duurzaam opgewekte stroom, zo ook de door zonnepark Jutterszon opgewekte stroom, wordt aan 
het elektriciteitsnet teruggeleverd en niet direct aan lokale openbare en civiele instellingen in Den 
Helder.  
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Via ZonnepanelenDelen was het mogelijk om als particulier mee te investeren in het park. Bewoners 
van Den Helder konden met voorrang participeren in dit project. Circa 35 inwoners uit onze gemeente 
hebben daadwerkelijk geïnvesteerd in dit zonnepark. 
 

4. Welke afspraken zijn gemaakt met de eigenaar van dit veld voor wat betreft Onderhoud, 

Exploitatie en huur. 

Bij het afsluiten van de grondexploitatie Doggerswijk in 2018 heeft de raad besloten om een deel van 

de grond in te zetten voor verhuur ten behoeve van het zonnepark. Dit zonnepark sluit tevens aan bij 

het beleid zoals omschreven in de nota zonneparken 2015. Met de exploitant is een opstalovereenkomst 

gesloten voor het perceel waar het zonnepark wordt gevestigd.  Hierin is overeengekomen dat beheer 

en onderhoud van het perceel en de groenzones voor rekening en risico van de exploitant zijn. Het 

opstalrecht is voor de duur van 27 jaar (inclusief opbouw- en afbouwfase).  

Na afloop van het 16e jaar van exploitatie en daarna, kan de gemeente de exploitant afkopen om de 

grond beschikbaar te kunnen stellen voor andere doeleinden. Deze optie is ingebouwd omdat het gaat 

om een zogenaamd ‘pauzelandschap’. Enkele gebieden in onze gemeente liggen te wachten op 

ontwikkeling. In de tussentijd komen deze gebieden in aanmerking voor de realisatie van een 

zonnepark. Hierbij geldt echter wel de voorwaarde dat ze de geplande ontwikkelingen niet belemmeren. 

De exploitant betaalt jaarlijks een marktconforme prijs per hectare voor de grond die jaarlijks wordt 

geïndexeerd.  

 

5. In verband met het gelijkheidsbeginsel vragen wij ons af; worden alle inwoners over één kam 

geschoren of zitten er verschillen, afhankelijk van de wijk waar ze wonen. Kan iedereen op 

dezelfde manier salderen? En is terugleveren in alle wijken van Den Helder mogelijk? 

Alle inwoners kunnen op dezelfde manier salderen, deze landelijke wetgeving maakt geen onderscheid 
in de gebieden waar mensen wonen. Deze regeling wordt overigens gewijzigd. Eigenaren van 
zonnepanelen mogen vanaf 2023 ieder jaar 9 procent minder salderen en in 2031 niet meer salderen. 
Tijdens de informatieavonden zonnepanelen van februari dit jaar zijn de aanwezige inwoners hierover 
geïnformeerd. 
Op dit moment gelden er voor enkele wijken in de gemeente Den Helder transportbeperkingen voor 
grootverbruikers. Wij hebben u reeds op 14 juli via de beantwoording van de raadsvragen met 
zaaknummer 2020-035787 geïnformeerd hoe wij hiermee omgaan.  
Er kunnen voor woningeigenaren met zonnepanelen (de kleinverbruikers) situaties ontstaan waarbij er 
door nieuwe zonnepanelen spanningsproblemen ontstaan. Dit heeft te maken met de lokale netsituatie 
en de hoeveelheid aangesloten zonnepanelen, waar de netbeheerder onvoldoende zicht op heeft. De 
netbeheerder adviseert dan ook sinds begin dit jaar om de zonnepanelen te registreren op 
energieleveren.nl (Link). Dit is een landelijk initiatief van de netbeheerders en leveranciers om een 
overzicht te krijgen van alle geïnstalleerde zonnepanelen op straatniveau.  
Deze website is sinds enkele maanden actief. Bij een volgende inkoopactie zonnepanelen worden 
inwoners geïnformeerd over deze website en het aanmelden van hun zonnepanelensysteem.  

 
  
  
  Vertrouwende u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
  

    Den Helder, 15 september 2020 
 
    Met vriendelijke groet, 
    Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
  

 
   Jeroen Nobel 
   burgemeester 

 
Robert Reus 
secretaris 

  
  

https://www.energieleveren.nl/ceres/index.html

