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Geachte heren Van Oijk en Van Dijk,

Nederland streeft ernaar om in 2050 als samenleving CO2-neutraal te zijn; de provincie Utrecht streeft naar 

klimaatneutraliteit in 2040. Dit zijn grote opgaven waarbij samenwerking cruciaal is. Wij als netbeheerder in uw 

provincie willen daarom de nauwe samenwerking met alle lokale overheden voortzetten en uitbouwen om zo een 

betrouwbaar, betaalbaar en toekomstbestendig energiesysteem te realiseren.

Met het oog op deze samenwerking geven wij, in aanvulling op de brief van Netbeheer Nederland aan het IPO 

(d.d. 3 april jl.), enkele suggesties om mee te nemen in de formatiegesprekken en het nieuwe coalitieakkoord. 

Samen de inpassing van hernieuwbare energie realiseren 

De provincie en gemeenten staan voor de taak om de regionale energieambities te realiseren. Daarbij is sprake 

van een wisselwerking: realiseren van energieambities heeft impact op energienetten, anderzijds bepalen 

afspraken over (de ruimtelijke inpassing van) netuitbreiding mede het realisatietempo. Dit alles dient plaats te 

vinden met oog voor efficiënte besteding van publieke middelen.

De faciliterende rol die een netbeheerder heeft, geeft ons een goed zicht op de warmtetransitie en duurzame 

decentrale opwek in de regio, evenals ontwikkelingen in elektrificatie van vervoer. Wij kunnen daarom de provincie 

Utrecht en haar gemeenten helpen met de best passende oplossing voor de lokale energievoorziening. Daarbij is 

het noodzakelijk om rekening te houden met de inpassing van infrastructuur zoals verdeelstations, kabels en 

transformatorhuisjes. Ook meer innovatieve elementen zoals groengasboosters en waterstof-infrastructuur 

verdienen aandacht. 

Wat kunt u opnemen in uw coalitieakkoord?  

Voor de uitvoering van de energietransitie zetten we in op zo efficiënt mogelijk gebruik van publieke middelen. De 

ondersteuning en expertise van netbeheerders zijn hierbij essentieel en dragen zo bij aan de keuze voor de best 

passende energie-infrastructuur in onze provincie. De provincie neemt een actieve rol bij het creëren van ruimte 

voor infrastructuur zowel boven- als ondergronds, in samenwerking met o.a. netbeheerders en gemeenten om 

een voorspoedige energietransitie mogelijk te maken.  

Regionale Energie Strategieën (RES)

Netbeheerders participeren actief in de verschillende RES-regio’s, in de provincie Utrecht betreft het de regio’s
Amersfoort, Food Valley en U10/U16. Onze ambitie is om vanuit onze technische kennis richting te geven aan de 

keuzes in de stuurgroepen. Het is van belang dat de gehele energieopgave wordt meegenomen om te kunnen 

bepalen wat de beste locaties zijn om hernieuwbare energieproductie (elektriciteit, gas of warmte) te realiseren en 

richting te geven aan de alternatieven voor fossiele brandstoffen aan de afnemerszijde. Wij bepleiten dan ook 
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sterk om de sectoren mobiliteit, industrie en landbouw mee te nemen in de RES, zeker in de tweede iteratie ervan. 

Een totaaloverzicht bevordert een succesvolle energietransitie door o.a. de kans op herhaaldelijke 

(net)investeringen met dito ruimtelijke impact te verkleinen.

Wat kunt u opnemen in uw coalitieakkoord?  

De RES gaat niet alleen over de ruimtelijke inpassing van grootschalige hernieuwbare productie van duurzame 

elektriciteit en de warmtetransitie, maar ook over de benodigde infrastructuur. Voor de infrastructuur is het 

noodzakelijk om te kijken naar de integrale energievraag vanuit de sectoren mobiliteit, industrie en landbouw. Het 

energieverbruik van deze sectoren als totaal heeft een sterke impact op de energie-infrastructuur. Het is daarom 

van belang dat de RES integraal wordt benaderd, analoog aan het PS-besluit ‘Koersen met Kwaliteit’ van 10
december jl. dat een opmaat vormt voor de Provinciale Omgevingsvisie. In samenwerking met de netbeheerders 

kan dan worden bepaald welke aanpassingen noodzakelijk zijn voor een toekomstbestendige infrastructuur. 

Elektrisch vervoer: Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL)

Het elektrisch vervoer in Nederland groeit. Het Rijk heeft de ambitie dat in 2030 alle nieuw verkochte auto’s
emissieloos zijn. Daarnaast is in het Bestuursakkoord Zero Emissie Regionaal Openbaar Vervoer afgesproken om 

in 2025 alle nieuwe OV-bussen zero-emissie te laten zijn. Daarmee stijgt de vraag naar oplaadinfrastructuur zowel 

op privéterrein (burger, bedrijf) als in de openbare ruimte. Dat heeft direct impact op de belasting van het 

elektriciteitsnetwerk. Innovaties zoals smart charging kunnen hiervoor een oplossing zijn. Naast de afspraken over 

de RES zijn er in het Klimaatakkoord ook afspraken gemaakt over de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL).  

Het doel van de NAL is om met een mobiliteitsvisie ervoor te zorgen dat de laadinfrastructuur geen drempel vormt 

bij de uitrol van elektrisch vervoer. Zo wordt verwacht dat al vanaf 2024 bijna 300 laadpalen per dag geïnstalleerd 

moeten worden in het elektriciteitsnetwerk. Om te komen tot een eenduidige aanpak zijn er vijf NAL-regio’s
gevormd. 

Wat kunt u opnemen in uw coalitieakkoord?

Het elektriciteitsnetwerk moet ook op de groeiende laadbehoefte worden voorbereid en geoptimaliseerd. In de 

uitwerking van de NAL in de regionale mobiliteitsplannen en OV-concessies is samenwerking met de 

netbeheerder noodzakelijk. Samen borgen we de integrale ruimtelijke planvorming rondom laadinfrastructuur en 

de opwekking van duurzame energie in de Regionale Energie Strategieën (RES) en in de provinciale 

omgevingsvisie.

Opwekken zonne- en windenergie

Het opwekken van zonne- en windenergie is een positieve ontwikkeling, maar vraagt tegelijkertijd wél extra 

capaciteit van het elektriciteitsnetwerk. De grenzen van de capaciteit van de elektriciteitsnetten komen steeds 

vaker in zicht. Voor structurele capaciteitsvraag ligt netverzwaring voor de hand; voor de korte termijn dient echter 

gekeken te worden naar andere oplossingen dan alleen netverzwaring om zonne- en windenergie snel verder te 

kunnen laten groeien. 

Wat kunt u opnemen in uw coalitieakkoord?  

Slimme oplossingen zijn nodig om het elektriciteitsnet sneller en betaalbaarder aan te passen dan de klassieke 

manier van netverzwaring. De volgende uitgangspunten hebben voordelen voor de netinfrastructuur: 

x Het combineren van zonne- en windenergie 

Als de zon schijnt, waait het meestal niet, en omgekeerd. Om die reden kunnen zonneweides het beste bij 

huidige of toekomstige windlocaties worden geplaatst, zodat deze gebruik kunnen maken van dezelfde 

elektriciteitsinfrastructuur.
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x Het dicht bij elkaar plaatsen van vraag en aanbod

Het dicht bij elkaar plaatsen van vraag en aanbod betekent dat er minder infrastructuur nodig is om de 

hernieuwbare energie te transporteren van de opwekbron naar de gebruiker. Dit is goedkoper en voorkomt 

transportverliezen -- dit voordeel geldt in oplopende mate voor gas, elektriciteit en warmte -- waarmee in zijn 

totaliteit een efficiënter energiesysteem ontstaat. 

x Het instrument ‘de zonneladder’ flexibel hanteren bij de locatiekeuze
De zonneladder is een instrument om hiërarchie aan te brengen in het beoordelen van de geschiktheid van 

locaties voor de opwek van zonne-energie. Echter dient altijd de beschikbare ruimte in het elektriciteitsnet 

meegewogen te worden als criterium om inpassingsproblemen van duurzame opwekinstallaties in de 

stroomnetten zoveel mogelijk te voorkomen of tijdig samen te laten vallen qua ontwikkeling van zowel de 

zonlocatie als de infrastructuur.  

Alternatieven aardgasnet

Nederland wil op termijn stoppen met het gebruik maken van aardgas in de gebouwde omgeving.  Bij toepassing 

van ‘all-electric’ of een collectief warmtenet in de bestaande bouw, zullen wij bestaande gasleidingen uit gebruik
nemen. Dit brengt maatschappelijke kosten met zich mee, mede afhankelijk van de leeftijd van betreffende 

gasleidingen. Duurzame gassen, zoals groene waterstof of groen gas kunnen met minimale aanpassingen 

getransporteerd worden via de huidige gasinfrastructuur. Dit is reden om na te blijven denken over de 

verduurzaming van de warmtevoorziening mét behoud van (een deel van) de huidige gasinfrastructuur. Ook 

omdat niet iedereen eenvoudig over kan gaan op een warmtenet of volledig elektrische verwarming vanwege de 

beschikbaarheid van lokale warmte, gebouwomstandigheden of bebouwingsdichtheid. 

Wat kunt u opnemen in uw coalitieakkoord?  

Initiatieven voor alternatief gebruik van het bestaande aardgasnet, zoals groen gas, biogas en waterstof, worden 

ondersteund door de provincie als blijkt dat dit qua maatschappelijke kosten te prefereren is ten opzichte van een 

gasvrije warmtevoorziening. 

De ontwikkeling van warmtenetten

In Nederland hebben we een succesvol model van onafhankelijk en publiek netbeheer van onze elektriciteit- en 

gasnetten, onder meer vanwege de cruciale rol die deze netten spelen om onze samenleving te laten draaien. 

Deze netten horen tot de betrouwbaarste en meest betaalbare in de wereld. In de toekomst gaan de warmtenetten 

eenzelfde cruciale rol spelen, waarbij regionale warmtenetten een groot aantal huishoudens van warmte voorzien. 

Gezien de cruciale rol van warmtenetten in de nabije toekomst, is het de visie van de netbeheerders dat 

gemeenten en hun inwoners, net als bij het elektriciteits- en gasnet, kunnen rekenen op een publieke partij voor 

de aanleg en het beheer van warmte-infrastructuur. Vanuit deze visie pleiten wij ervoor om gemeenten de keuze 

te geven om een publieke partij zoals de netbeheerder een rol te geven in ontwikkeling, aanleg en beheer van 

warmtenetten. Middels deze publieke route voor warmtenetten wordt toegang tot nieuwe bronnen, zoals 

geothermie, restwarmte of bio-warmte gefaciliteerd en kan er op termijn keuzevrijheid voor de gebruikers worden 

ingevuld.   

Wat kunt u opnemen in uw coalitieakkoord?  

Het aanleggen of uitbreiden van warmtenetten is nodig en nuttig omdat de gebouwde omgeving aardgasvrij moet 

worden. Om de publieke belangen op lange termijn te waarborgen, is de provincie voorstander van een publieke 

route. Publieke bedrijven zoals netbeheerders krijgen ook de ruimte om warmtenetten te ontwikkelen en beheren 

zodat open net structuur met meerdere duurzame bronnen en vrije leverancierskeuze voor de bewoners op 

termijn mogelijk is. Binnen die kaders ondersteunt de provincie gemeenten met het maken van hun 

warmteplannen.
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Voldoende technisch personeel van groot belang

Het tempo waarin de energietransitie zich voltrekt wordt steeds hoger en het energielandschap is ingrijpend aan 

het veranderen. Dit leidt tot nieuwe werkgelegenheid en tegelijkertijd tot een grote druk op de arbeidsmarkt. Een 

tekort aan technici vormt een bedreiging voor de voortgang van de energietransitie. Wij pleiten voor het stimuleren 

van onderwijs in de technieksector. Het is belangrijk dat verschillende partijen in de sector, maatschappelijke 

organisaties en overheden hierin samen werken. Stedin werkt graag samen om ervoor te zorgen dat meer 

instroom en aanwas voor de technieksector op gang komt binnen Utrecht. 

Wat kunt u opnemen in uw coalitieakkoord?  

On de synergie te bevorderen en de effectiviteit van wederzijdse arbeidsmarktinspanningen bij 

samenwerkingspartners te stimuleren, wil de provincie verkennen wat de mogelijkheden zijn dat meer mensen in 

onze regio kiezen om te leren, te werken en te innoveren in de techniek om op die manier de voortgang van de 

energietransitie in de toekomst niet in gevaar te brengen. 

Over Stedin

Netwerkbedrijf Stedin zorgt voor betrouwbare, betaalbare en toekomstbestendige energienetten. Dit is nodig om 

de juiste keuzes te kunnen maken om de verduurzaming van ons energiesysteem tegen de laagst 

maatschappelijke kosten te realiseren. 

Tot slot

Met deze punten hopen wij u handreikingen te hebben gegeven voor uw coalitieprogramma. Wij wensen u veel 

wijsheid bij het formeren van een nieuw college van Gedeputeerde Staten. We zien ernaar uit samen met het 

nieuwe bestuur te werken aan de grote maatschappelijke opdracht die voor ons ligt.  

Indien u vragen heeft of een toelichting wilt, aarzel niet om contact op te nemen met onze gebiedsregisseurs 

energietransitie voor de provincie Utrecht: Eugenie Lindeman 06 2956 0038 eugenie.lindeman@stedin.net of 

Huub Halsema: 06 1272 1857  huub.halsema@stedin.net.

Met vriendelijke groet,

Patricia van den Hanenberg
Directeur Klant & Markt


