
Rondvraag D66 Provincie Utrecht met betrekking tot financiën Stedin voor energietransitie 
De komende jaren staan we voor een grootschalige opgave om het aandeel hernieuwbare energie te 
vergroten. Netbeheerders spelen hier een belangrijke rol in; de nieuwe opwek moet immers 
opgenomen (kunnen) worden in het netwerk. Dat zal ook gepaard gaan met investeringen in dat 
netwerk.  
In het FD van 22 mei 2020[1] stond dat de netbeheerders om middelen vragen aan de 
aandeelhouders voor de energietransitie. Stedin, onze belangrijkste netbeheerder, heeft volgens dit 
artikel het ‘grootste probleem’ en vraagt EUR 750 mio tot EUR 1 mrd van de aandeelhouders.  

De aandeelhouders van Stedin bestaan uit 44 gemeenten. Deze gemeenten 
liggen met uitzondering van Vijfheerenlanden allemaal buiten onze provincie. 
Het netwerk/verzorgingsgebied van Stedin beslaat echter wel het grootste deel 
van de provincie Utrecht.  
Gelet op de energieambities van de provincie en de RESsen heeft D66 de 
volgende vragen: 
1. Heeft GS kennis genomen van bovenstaand FD artikel en het onderliggende 

verzoek van Stedin aan haar aandeelhouders?  

2. Klopt deze informatie onderschrijft GS deze? 

Een extra financiële bijdrage door de aandeelhouders zal besproken moeten worden in de 
desbetreffende gemeenteraden. Deze gemeenten hebben zojuist een grote opbrengst ontvangen uit 
de verkoop van Eneco. Echter, de financiële effecten van de Coronacrisis zullen ook bij hen 
doorwerken. Het is niet ondenkbaar dat extra financiering dan gepaard zal gaan met verzoeken tot 
prioritering van werkzaamheden in het gebied van de aandeelhouders.  

3. Hoe beschouwt GS de positie en de relatie van de provincie Utrecht ten opzichte van Stedin 

en haar aandeelhouders? 

4. Heeft het verzoek van Stedin voor aanvullende middelen betekenis voor de korte termijn 

ambities van provincie Utrecht en RESsen U16, Amersfoort en Foodvalley? Zo ja, welke? En 

welke scenario’s en mogelijkheden ziet GS in dat geval om de gevraagde financiering op 

andere wijze te ondersteunen?  

5. Kan dit verzoek voor extra financiering invloed hebben op de geografische prioritering van 

Stedin en dus op de energietransitie van de provincie Utrecht? Zo ja, welke? 

  
  
 
 

 
[1] ‘Netbeheerders vragen aandeelhouders om geld voor energietransitie’, FD vrijdag 22 mei 2020. 

 


