
Motie potentie buurtbatterij 
Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op vrijdag 24 juni 2022, 

Constaterende dat: 

• De energierekening voor steeds meer huishoudens een (te) zware last vormen en in
gevallen kan leiden tot energiearmoede;

• Het stroomnet in steeds meer delen van Nederland vol raakt, terwijl de elektrificatie,
met name in de vorm van zonne-energie, in hoog tempo doorgaat;

• Het elektriciteitsnet regelmatig overbelast is door het grote aanbod van zonne- en
windenergie op piekmomenten.

Overwegende dat: 

• Het belangrijk is te voorkomen dat de energietransitie vertraagt door overbelasting
van het elektriciteitsnet;

• Huishoudens vaak overdag meer zonne-energie produceren met hun zonnepanelen
dan ze zelf gebruiken;

• Buurten en burgers steeds meer behoefte krijgen om stroom die opgewekt is door
zonnepanelen lokaal op te slaan d.m.v. bijvoorbeeld Buurtbatterijen, en naderhand
weer te verdelen;

• Anticiperend op een afbouw van de salderingsregeling, deze behoefte zal toenemen
in de toekomst;

• Een buurt- of thuisbatterij de druk op het elektriciteitsnet vermindert;
• Er steeds meer innovaties met betrekking tot energieopslag/batterijen plaatsvinden

waardoor deze technologie interessanter wordt om toe te passen.
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Verzoekt Gedeputeerde Staten: 
• Te inventariseren en indien nodig nader te onderzoeken of en hoe buurtbatterijen 

kunnen bijdragen aan de reductie van de energierekening voor huishoudens. Dit 
geldt ook voor huishoudens die zelf geen zonne-energie produceren; 

• Te inventariseren welke projecten reeds lopen en te onderzoeken of en hoe 
buurtbatterijen een effectieve veilige bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie 
en specifiek aan het oplossen van het tekort aan netcapaciteit en op basis van dit 
onderzoek aan de Provinciale Staten voor te leggen hoe daar gevolg aan kan worden 
gegeven. 

En gaan over tot de orde van de dag, 
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