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Programma 4 - Energietransitie

In dit programma wordt gesignaleerd dat er regie nodig is op de toenemende druk op het 
elektriciteitsnet. Vanuit alle informatie over de energietransitie snappen wij dat signaal. In 
de kadernota wordt voorgesteld om hiervoor bij de provincie 2 Fte en een werkbudget van 
€200.000 structureel in de begroting op te nemen onder de noemer ‘Regierol regionale 
infrastructuur (REIS)’. De tekst in de kadernota maakt voor ons echter niet helder wat de 
taak van deze medewerkers nou daadwerkelijk wordt en waarom de regie op de 
infrastructuur een provinciale aangelegenheid zou zijn. Daarom de volgende verhelderende 
vragen:
1. Wat gaan de beoogde medewerkers voor deze taak straks daadwerkelijk doen?
2. Wat levert het oppakken van deze regierol de komende jaren concreet op?
3. Waarom is dit een provinciale aangelegenheid. Is hiervoor niet juist landelijke regie 

nodig?

Antwoord
Na het stellen van deze vragen heeft u inmiddels een Statenbrief ontvangen waar wordt 
ingegaan op de Regionale Energie InfraStructuur.

In de programmatische aanpak van de energie-infrastructuur ontbreekt op dit moment de 
provinciale laag tussen rijks- en gemeentelijke programma’s. Het Rijk richt zich (steeds meer) 
op enkel de hoofdstructuren van nationaal belang met globale aanduidingen binnen regio’s. 
Daarnaast wordt steeds meer energie decentraal opgewekt, hetgeen vraagt om decentrale 
oplossingen voor een stabiel netwerk tussen aanbod en vraag. Voor een regionale verdeling 
en aansluiting op het nationale net wordt naar de provincies gekeken als de nog 
ontbrekende schaal. Deze nieuwe rol past ook bij de aard van onze werkzaamheden, onze 
functie als middenbestuur: regionale netbeheerders richten zich namelijk primair op 
energie-efficiëntie en het aanleggen van de infrastructuur. Keuzes daartoe in het ruimtelijk 
domein of in de prioritering in ontwikkelingen, zijn niet aan de netbeheerders. Mede om die 
reden vraagt ook Netbeheer Nederland een rol van de provincies bij het maken van keuzes 
voor de energie-infrastructuur. 
Met een provinciale rol beogen we ontwikkelingen te kunnen blijven realiseren door tijdig te 
beschikken over een robuust en stabiel netwerk. We denken hierbij zowel aan 
ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie (RES’en, elektrische-laadinfrastructuur, 
toenemende elektrificering van de samenleving) als aan onze en gemeentelijke programma’s 
voor wonen, werken en mobiliteit. Het programmatisch aanpakken van deze ontwikkelingen 
vraagt ook een programmatisch aanpakken van de daartoe noodzakelijke energie-
infrastructuur. 


