
Beste griffiers van de vier waterschappen, provincie en zestien gemeenten die samenwerken in de 

RES, 

 

Op woensdagavond 1 september organiseren de colleges een digitale informatiebijeenkomst voor de 

leden van jullie staten, algemeen bestuur of raad. Dit om u te faciliteren in uw voorbereiding op de 

besluitvorming over de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0. Het programma wordt in samenwerking 

met Stedin en de GGD regio Utrecht vormgegeven. U kunt gedurende de gesprekken vragen stellen 

over de onderwerpen die worden behandeld. Tijdens deze avond zijn er geen bestuurders aanwezig. 

U kunt vragen van politieke of bestuurlijke aard, stellen tijdens de lokale behandeling van de RES 1.0. 

Programma 

Op 1 september kunt u vanaf 19:00 uur inloggen bij de informatiebijeenkomst. U kunt hiervoor deze 

link naar het Teams Event gebruiken: 

LINK INFORMATIEBIJEENKOMST RES U16 

19:00 – 19:30 uur Bijeenkomst wordt opengesteld. Ervaart u technische problemen? Dan kunt u 

contact opnemen met Dennis Horst via telefoonnummer 0645448110. 

19:30 uur Welkom door Hans Etman. Korte toelichting op het programma van de 

avond. 

19:30 – 19:45 uur Toelichting op effecten van het Nevele-arrest en de uitspraken van de Raad 

van State op de RES U16. 

19:45 – 20:15 uur Gesprek met Jeroen de Hartog, adviseur Milieu en Gezondheid bij GGD 

Utrecht, over het aangescherpte advies van GGD Utrecht rond windenergie 

en volksgezondheid. 

20:15 – 20:45 uur Gesprek met Warmold ten Zijthoff, programmanager Energietransitie bij 

Stedin en Peter Rutten, assetmanager Energietransitie bij Stedin, over de 

effecten van de huidige Regionale Energie Strategie op het elektriciteitsnet.  

Welke beperkingen zijn er? Wat is de invloed van opwektechnieken op de 

benodigde infrastructuur? Wat zijn doorlooptijden voor verzwaring van het 

netwerk en welke kosten zijn daar aan verbonden? 

De informatiebijeenkomst wordt opgenomen en is ook terug te kijken. Details hierover volgen na 

afloop van de bijeenkomst. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het RES U16 team, 

Maxime Pieters 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_MjhhMDZkOTMtNGE5MC00OTBmLTk2N2UtNDU0MjE2MTBlNGY5%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522205f8565-6d01-4085-bc29-4cf5d89015a6%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522c23947f8-7d56-4259-a461-3015b90eddf3%2522%252c%2522IsBroadcastMeeting%2522%253atrue%257d%26btype%3Da%26role%3Da&amp;data=04%7C01%7C%7C0728d7a372d446018b5e08d966f52320%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637654025302764701%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=M8CjOKDEOC9qLO%2FYldkvilePJREEAMjt2e9vL79oXGM%3D&amp;reserved=0

