
MEMORANDUM

DATUM 13-4-2022

AAN Commissie Milieu & Mobiliteit  

VAN Gedeputeerde Van Essen 

DOORKIESNUMMER - 

ONDERWERP tussenbericht netcongestie nav U16 gesprek met TenneT 

BIJLAGEN Memo RES U16 over netcongestie 

Op 12 oktober 2021 heb ik u middels een memo geïnformeerd dat TenneT per die datum congestie in 

de Provincie Utrecht heeft afgekondigd, voor het terugleveren van elektriciteit op het nationale en 

regionale energienetwerk. Tennet en Stedin hebben dit in een informatiesessie op 1 december 2021 

nader toegelicht. Op 6 april 2022 heeft TenneT aan de bestuurstafel van de RES U16, een presentatie 

gegeven over hoe zij de netcongestie structureel kunnen oplossen. In bijgaand memo leest u over 

hetgeen TenneT daar gedeeld heeft. Ook de bestuurders van de RES regio Amersfoort en de RES 

Food Valley zijn hierover geïnformeerd. 

Om de impact op de voortgang van de energietransitie in de provincie Utrecht zo klein mogelijk te 

houden, werken we samen met o.a. gemeenten, netbeheerders en initiatiefnemers aan oplossingen 

voor zowel de korte als de lange termijn. Via de statenbrieven van 15 februari 2022 over de stand van 

zaken uitvoering moties RES 1.0 (2022MM48) en de uitkomsten van de systeemstudie energie-

infrastructuur 2030-2050 (2022MM47) bent u reeds geïnformeerd over: 

• de ontwikkeling van een provinciale aanpak voor de programmering en prioritering van de

uitbreidingen van de regionale energie-infrastructuur (REIS);

• hulp aan dakeigenaren om grote zonne-energie projecten (deels) toch te realiseren dankzij

slimme oplossingen zoals direct verbruiken, energieopslag of peak shaving (aftoppen

piekvermogen);

• ondersteuning van pilots en ontwikkeling van proeftuinen voor innovatieve oplossingen voor

netcongestie zoals bijvoorbeeld het project Congestiemanagement en power balancing op

Utrechtse bedrijventerreinen;

• afstemming binnen de RES’ en tussen gemeenten, Stedin en provincie om de ruimte op het net zo

efficiënt mogelijk te benutten;

• uitbreiding van subsidiemogelijkheden (statenbrief 2022MM29). Via de subsidieverordening UsET

2021 kan voortaan subsidie worden aangevraagd voor studies en adviezen gericht op het

oplossen van de belemmeringen door netcongestie bij het duurzaam opwekken van elektriciteit.

Naar aanleiding van de berichtgeving van TenneT zijn twee aanvullende acties in gang gezet: 

• De provincie zet een taskforce op voor de versnelling van ruimtelijke procedures voor

uitbreiding van netinfrastructuur. Hiermee komen we als provincie tegemoet aan het verzoek

van de netbeheerders om meer samenwerking en versnelling rondom de uitvoering van

ruimtelijke procedures te faciliteren, zodat het mogelijk wordt om zo snel mogelijk, liefst eerder

dan 2029, de uitbreidingen van het elektriciteitsnet van TenneT gerealiseerd te hebben.

• Daarnaast heb ik de organisatie gevraagd de gevolgen van de netcongestie voor het behalen

van de doelstellingen, de inhoudelijke prioritering en inzet van menskracht en middelen binnen

ons eigen provinciale programma Energietransitie te verkennen. Op basis hiervan wil ik

bezien of herprioritering in het provinciaal programma Energietranisitie wenselijk is. Over de

uitkomst hiervan en over het resultaat van het congestiemanagementonderzoek van Tennet,

zal ik u na het zomerreces nader informeren.
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