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Jaco van Leeuwen | PowerField

Van: Huiberts, Casper <Casper.Huiberts@tennet.eu>
Verzonden: donderdag 12 juli 2018 10:24
Aan: Jaco van Leeuwen | PowerField
CC: Wolters, Sander; Kandalepa, Nikoleta
Onderwerp: RE: Aansluitmogelijkheden Zonnepark Stadskanaal #Zon
Bijlagen: 18-1010 PV Power Park Module Connection Requirements 1_0.pdf; 18-1011 Solar 

PV power park modules compliance 1_0.pdf; Standard connection process TenneT 
(revised 22.03.2017).pdf

Beste Jaco, 
 
Het dichtstbijzijnde station waar capaciteit beschikbaar is, is op dit moment het 110 kV station Meeden. 
Op ons 110 kV station Stadskanaal is fysiek geen ruimte beschikbaar om uit te breiden. Tevens is de capaciteit op de 
verbindingen naar en nabij Stadskanaal al gevuld. 
 
Als kosten indicatie voor het aansluiten kun je rekening houden met onderstaande kentallen (hieraan kunnen geen 
rechten worden ontleend): 

- 110 kV veld AIS, circa 1.8 Mln. per veld; 
- 110 kV kabel,  circa 1.0 Mln. per kilometer. 

 
Graag vernemen wij wanneer het project meer concreet wordt opdat moment zullen we de aansluitmogelijkheden 
opnieuw moeten beschouwen. 
Dit vanuit de vele ontwikkelingen in dit gebied en aanvragen vanuit marktpartijen. 
 
Voor de doorlooptijd van het aansluitproces verwijs ik je naar de aangehechte documentatie inzake het standaard 
aansluitproces en de compliance activities. 
De doorlooptijden van deze processen kennen veelal een langere doorlooptijd dan sec de realisatie van een 
zonnepark. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Casper Huiberts 
Relatiemanager  
Afdeling Customers & Markets Nederland 
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Aan: Huiberts, Casper <Casper.Huiberts@tennet.eu> 
Kopie: Wolters, Sander <Sander.Wolters@tennet.eu>, Kandalepa, Nikoleta <Nikoleta.Kandalepa@tennet.eu> 
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Onderwerp: RE: Aansluitmogelijkheden Zonnepark Stadskanaal 
 
Dag Casper,  
  
Bijgaand de bouwtekening voor het zonnepark Stadskanaal.  
  

 Dit is een link naar de locatie in Google Maps. De locatie is gelegen ten noord westen van Stadskanaal.  
 Het opgestelde vermogen is 82 MWp (DC), zie ook de bouwtekening, 
 De planning is als volgt:  

o Vergunning / aanvragen SDE, najaarsronde 2018 
o Beschikking SDE december 2018 (vanaf dan 3 jaar de tijd om het zonnepark te realiseren) 
o Realisatie z.s.m. maar uiterlijk december 2021 (op het net aangesloten i.v.m. geldigheid subsidie 

aanvraag ) 
 De ruimtelijke onderbouwing heb ik toegevoegd.  

  
Graag vernemen wij wat de mogelijkheden zijn om dit zonnepark aan te sluiten. In het verleden hebben we hier ook 
al eens gezamenlijk naar gekeken. Omdat de gemeente destijds eerst beleid uit wilde werken is het plan toen in 
ijskast komen te staan. Onderdeel van de SDE aanvraag is de het in kaart brengen van de aansluitkosten. Graag 
zouden wij deze uiterlijk in september willen ontvangen.  
  
Mocht je nog vragen hebben kun je contact met mij opnemen.  
  
Mvg,  
  
Jaco van Leeuwen 
  
  
  

Van: Huiberts, Casper <Casper.Huiberts@tennet.eu>  
Verzonden: donderdag 5 juli 2018 12:09 
Aan: Jaco van Leeuwen | PowerField <jaco@powerfield.nl> 
CC: Wolters, Sander <Sander.Wolters@tennet.eu>; Kandalepa, Nikoleta <Nikoleta.Kandalepa@tennet.eu> 
Onderwerp: Aansluitmogelijkheden Zonnepark Stadskanaal 
  
Goedemiddag Jaco, 
  
Je gaf vanochtend in ons telefonisch onderhoud aan dat je de aansluitmogelijkheden van een Zonnepark nabij 
Stadskanaal door TenneT wil laten beschouwen. 
  
Graag verzoek ik je de volgende informatie aan te leveren: 

 Geografische locatie van het zonnepark 
 Vermogen van het zonnepark 
 Gewenste in bedrijf name datum (IBN) van het zonnepark 
 Globale planning (vergunning, aanvraag SDE, toekenning, bouw van het park) 
 Indien aanwezig een projectplan. 

  
Met vriendelijke groet, 
  
  
Casper Huiberts 
Relatiemanager  
Afdeling Customers & Markets Nederland 
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Arnhem 
Postbus 718 
6800 AS Arnhem 
The Netherlands 

  
Trade register: Arnhem  09155985 
  
Consider the environment before printing this email.  
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