
Webinar Netimpact 
Omgaan met de netcapaciteit in de Regionale Energiestrategie  

 

WOENSDAG 10 MAART 2021 | ONLINE BIJEENKOMST 

DIGITALE INLOOP 18.50 UUR | START 19.00 UUR | AFSLUITING 20.00 UUR

 

Aan  Leden van het Stakeholderoverleg RES Foodvalley en waar gewenst leden van hun achterban, 
Raadsleden van Regio Foodvalley, Statenleden provincies Gelderland en Utrecht, algemeen 
besturen van de Waterschappen Vallei en Veluwe en Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, 
 

U bent van harte welkom bij deze online-bijeenkomst over netcapaciteit. Doel is om inzicht te geven in 

technische en financiële mogelijkheden en onmogelijkheden van inpassing vraag en aanbod van 

elektriciteit in de netinfrastructuur. De ongekend forse groei de komende decennia vraagt enorme 

inspanningen, heeft impact en kost veel tijd. Waarmee dit een belangrijk thema is bij de beoordeling én 

realisatie van de RES 1.0. De bijeenkomst wordt opgenomen en is later terug te kijken, mocht u 

verhinderd zijn. 

 
Jack van der Pers, relatiemanager strategie & omgeving Alliander en Jori Corbié, 
gebiedsregisseur Alliander geven inzichten in het netbeheer in de regio Foodvalley en de gevolgen van 
de keuzes die gemaakt worden in de Regionale Energiestrategie. Ook Roland Vink van Stedin is erbij. 
Ze geven uitleg over de werking van het energienet, de aanleg van kabels, de aanlegverplichting van 
netbeheerders en de maatschappelijke kosten die daarbij komen kijken en wat nodig is van gemeenten 
en provincies om slagvaardig te realiseren. 
 
Richting RES 1.0 zijn de netbeheerders intensief betrokken geweest bij het stakeholderproces o.a. bij de 
werkateliers. Zij denken proactief mee over de planbaarheid, maakbaarheid en haalbaarheid van de 
energiestrategie. Hoe zorgen we dat de energiedoelstellingen voor 2030 en 2050 tijdig worden behaald? 
Zijn de zoeklocaties voor wind- en zonne-energie te realiseren voor 2030? Hoe passen we de juiste 
verhouding wind- en zonne-energie in, om grote maatschappelijke kosten te voorkomen? 
 
U krijgt de gelegenheid om hierop te reflecteren en vragen te stellen aan de experts van de 
netbeheerders en het projectteam RES Foodvalley.  
 

Meld u zich vóór maandag 8 maart aan via res@regiofoodvalley.nl. We zien uit naar uw deelname! 
 

Met vriendelijke groet mede namens het projectteam, 
 
Tjerk Wagenaar 
Voorzitter Stakeholderoverleg RES Foodvalley  

Uitnodiging 
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