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Betreft Beslissing op uw aanvraag 

Experimenten Decentrale Duurzame Elektriciteitsopwekking 

Geachte heer Bouwmeester, 

U heeft een aanvraag ingediend in het kader van het Besluit experimenten 

decentrale duurzame elektriciteitsopwekking (hierna: het Besluit). 

U vraagt daarmee ontheffing aan voor het project 'De Zeuven Heuvels'. Het 

betreft een projectnet als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van het 

Besluit. 

Wij hebben aan Liander een zienswijze gevraagd op uw aanvraag. Die is op 5 

oktober 2018 gegeven. Ter informatie sturen wij u deze brief mee als bijlage. 

Beslissing 

Ik heb besloten de Energiecoöperatie Woonwijk de Zeuven Heuvels UA (hierna: 

de vereniging) voor het project ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 

16 derde lid, artikel 16a in samenhang met artikel 16 eerste lid (uitgezonderd h, j 

en m) in samenhang met artikel 93 van de Elektriciteitswet. 

De ontheffing heeft mede betrekking op de toepassing krachtens artikel 10 van 

het Besluit van de artikelen 26b, 28, eerste en tweede lid, 29, 30a, 36, eerste lid, 

53 tot en met 59, 86d, 951b, en 951c van de Elektriciteitswet 1998. 

De ontheffing is beperkt tot aansluitingen op het projectnet in Wezep, zoals 

aangegeven in uw aanvraag. 

De ontheffing gaat in op de operationele startdatum. Dit is de dag waarop met de 

operationele activiteiten wordt begonnen. Onder deze activiteiten vallen in ieder 

geval de activiteiten waarvoor deze ontheffing vereist is, zoals het leveren van 

elektriciteit aan leden en het beheren van een projectnet. De ontheffing geldt 

conform uw verzoek voor een periode van 15 jaar. 
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