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Betreft: Agrarische bijdrage energietransitie wordt knelpunt

Geachte Statenleden,
In de afgelopen weken zijn diverse leden van LTO Noord geconfronteerd met capaciteitsproblemen op het
elektriciteitsnet in Utrecht. Onze leden hebben per brief informatie gekregen over dit probleem.
Door deze capaciteitsproblemen wordt het onmogelijk voor boeren en tuinders om (extra) bij te dragen
aan de energietransitie in de provincie Utrecht. Dat terwijlde toepassingen van duurzame energie veelal in
het landelijke gebied worden gerealiseerd (grootschalige opwek). Ook ontwikkelen boeren en tuinders zelf
kleinschaligere initiatieven die kunnen rekenen op veel maatschappelijk draagvlak.
In de provincie Utrecht wordt hard gewerkt aan de transitie naar duurzaam opgewekte energie. In de
provincie Utrecht zijn een drietal RES-regio's: U16, Amersfoort en Regio Food Valley. Momenteel lopen de
doelen waar de partijen zich aan hebben gecommitteerd binnen de RES gevaar omdat duurzaam
opgewekte energie niet meer terug geleverd kan worden aan het net of dit kan in de nabije toekomst niet
meer.
Als organisatie met vertegenwoordiging op diverse niveaus pleiten wij landelijk voor het aanpassen van de
energiewet om versneld uitbreiding van het net te bewerkstelligen. Als provincie kunt u echter ook
besluiten nemen om de huidige problemen vanwege netcongestie te beperken:
Hanteer een voorkeursvolgorde in de ontwikkeling van duurzame energie-opwek als het net dreigt vol
te raken. Hiermee worden oplossingen met het meeste draagvlak als eerste ontwikkeld. Dat betekent
concreet dat u als provincie voorrang kunt geven aan vergunningen voor kleinschalige toepassingen
van zonne-energie op bedrijfsdaken voordat de nog spaarzame ruimte op het net wordt ingenomen
voor ontwikkeling van zonneparken.
Stimuleer innovatieve oplossingen om energie op te slaan zodat er buiten piekmomenten geleverd kan
worden. Er zijn allerlei ontwikkelingen waarmee het steeds beter mogelijk wordt om energie op te
slaan. Deze oplossingen zijn alleen nog erg duur en schaars voorhanden. Het is belangrijk dat u als
provincie deze oplossingen stimuleert door bijvoorbeeld collectieve inkoop en subsidies.
Om de energietransitie succesvol te laten zijn, zal deze breed gedragen moeten worden. Het is in onze
ogen daarom van groot belang dat een particulier of mkb'er wordt uitgedaagd om bij te dragen aan de
energietransitie en ook voordeel daarvan inziet. Wij vragen u om kleinschalige projecten dicht
georganiseerd bij de particulier of mkb'er altijd te laten prevaleren op grootschalige projecten.
Met vriendelijke groet,

Ton van Schie, themahouder Klimaat en Energie LTO Noord regio West
Erwin Haveman, programmamanager Energie & Projectadviseur Klimaat en Energie LTO Noord
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