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ONDERWERP Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO 
provincie Utrecht, aan het College van 
GS, gesteld door dhr. R. Dercksen van 
de PVV fractie betreffende “RES en het 
hoofdspanningsnetwerk”  
(d.d. 12-10-2021). 
 

 
 
Geacht college van Gedeputeerde Staten, 
 
 
 
 
Toelichting: 
Goed nieuws voor mens, natuur en milieu alsook de welvaart van Nederland. Volgens Tennet zit het 
hoofdspanningsnetwerk vol en is er in de provincie Utrecht geen ruimte meer voor grootschalige wind- en 
zonneparken.  
Nog geen week geleden is echter de (illegale) RES aangenomen. Daarin staat dat Stedin een netimpact-
analyse heeft opgesteld. Daarin zou zijn verwezen naar 19 knelpunten, waarvan 2 urgent.  
Niets wees er echter op dat de netbeheerder van het hoofdspanningsnet zou hebben verklaard dat er op het 
bestaande netwerk helemaal geen ruimte meer is voor grootschalige subsidieprojecten als wind en zon. 
De PVV-fractie heeft daarover de navolgende vragen.  

1. Hoe kan het in hemelsnaam dat PS de illegale RES aanneemt zonder dat het daarbij deze input van 

Tennet mee kreeg? Wist u van deze bezwaren? Sinds wanneer kende u die bezwaren? Heeft Tennet 

eerder dan vandaag via het onderhavige persbericht de bezwaren kenbaar gemaakt bij bij de RES 

betrokken partijen? 

2. Was Tennet betrokken bij de opstelling van de RES? Zo ja, waarom heeft men dit geluid niet laten 

horen? Zo nee, waarom niet en was  dat niet een beetje dom? 

3. Heeft Stedin aangegeven dat er helemaal geen ruimte meer is op het hoofdspanningsnet? Zo nee, 

waarom niet?  

4. Wat zijn exact die 19 knelpunten die Stedin benoemde? Graag een opsomming geen verwijzingen. 

Wat kost het om die knelpunten op te lossen en wie gaat dat betalen?  

5. Bent u bereid het landschap en welvaart vernietigende en ziekmakende project RES vanuit de 

provincie (voorlopig) stil te leggen nu er geen ruimte meer is op het netwerk? Zo nee, waarom niet?  

6. Het opwekken van energie met instabiele onbetrouwbare bronnen gaat gepaard met grote pieken en 

dalen, meldt Tennet, zoals wij dat bij herhaling hebben aangegeven. Hoe groot zijn de, dus 

vermijdbare, kosten om die pieken en dalen op te vangen als de RES daadwerkelijk wordt uitgevoerd, 

naast de gemelde € 180.000.000,00 die Tennet meldt voor de verzwaring van het netwerk? Wilt u 

daarbij de kosten specificeren die andere, wel betrouwbare bronnen, additioneel moeten maken om 

ons van stroom te blijven voorzien? Of stelt u weer een plan voor zonder te weten wat het kost? Levert 

die additionele inspanning van wel betrouwbare bronnen ook additionele CO2 uitstoot (als dat er al toe 

doet) op? Gas en kolencentrales moeten dan namelijk op- en afschalen. Of doen we maar wat, zoals 

altijd als het gaat om duurzame energie? 
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7. Klopt het dat de belastingbetaler, als aandeelhouder van Tennet, alle, volstrekt onnodige kosten 

allemaal weer moet ophoesten? Welke kosten worden er gemaakt voor de aanpassing van het 

netwerk in het geheel als gevolg van de RES?  

8. Hoeveel mensen in energiearmoede acht u acceptabel alvorens u met deze waanzin stopt? 

9. Moet ook volgens u voor de uitbreiding van het netwerk door Tennet een uitgebreide MER worden 

opgesteld zoals verordonneerd door het Europese Hof? Duurt dat ook, zoals met de MER voor 

subsidiemolens zo’n 2 jaar (zonder beroep en bezwaar)?   

10. Zijn er problemen in onze provincie om nieuwbouwprojecten, zoals woningbouw of bedrijfsruimten, aan 

te sluiten op het netwerk? Zo ja, waar?  

11. Stedin denkt ambities van de RES te kunnen faciliteren. Wanneer zijn ze bij Stedin hierover 

uitgedacht? 

12. Heeft Stedin al contracten gesloten voor projecten binnen de RES waarvoor nog een begin van een 

MER moet worden opgesteld? Welke projecten betreft het? Heeft Tennet deze ruimte bevestigd? Zo 

ja, op welke wijze? Zo nee, kunt u Tennet deze vraag voorleggen? 

 
 
 
Namens de Partij voor de Vrijheid-fractie provincie Utrecht en hoogachtend, 
 
 
 
 
R. Dercksen 


