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1 Ten eerste zijn we blij dat dit structureel wordt opgepakt. 
Dit issue krijgt zo de aandacht die het verdient. Het roept 
ook (constructieve) vragen op, zoals: 

Hoe verhoudt zich de te ontwikkelen rol van de Provincie 
Utrecht (PU) in de energie-infra tot de inhoud van de 
RES’en? Gaat de uitkomst van een energiesysteemstudie 
(en de programmatische aanpak die eraan komt, die meer 
over het geheel der dingen zal gaan is de aanname) een 
randvoorwaarde vormen voor de RES(en) 2.0? Dus gaat de 
uitkomst van de studie de RESen inkaderen, niet alles wat 
aangeboden wordt door een RES kan als het niet past in 
de uitkomst van de infra mogelijkheden?

Nee. Op dit moment zijn wij bezig met de door u genoemde energie 
systeemstudie. De integrale programmering die we met de REIS gaan opzetten 
volgt later. De systeemstudie geeft de mogelijke scenario’s aan voor 2030 en 
2050. De RES 1.0 vormt input voor deze studie. De uitkomst van de studie kan 
benut worden voor de (tweejaarlijkse actualisatie van de) RES 2.0 of voor 
eventuele andere aanpassingen in het energie-netwerk van vraag en aanbod. 
De studie geeft daarmee alleen de ontwikkelingen weer en is basis voor het 
gesprek om via een programmatische aanpak in te zetten op de continuïteit en 
robuustheid van het systeem en de mogelijke ruimtelijke keuzes. Deze 
programmatische aanpak (REIS) zal wel betrekking hebben op te maken 
keuzes.

2. Worden RESen (en de achterliggende gemeenten) vanaf 
heden betrokken bij de inzichten en denkrichtingen vanuit 
dit nieuwe verband/deze nieuwe rol van de provincie?

Ja, de uitkomst van systeemstudie zal breed worden gedeeld. Nu de contouren 
van die nieuwe rol duidelijker worden gaan we over de programmatische 
aanpak in gesprek met gemeenten, netbeheerders, waterschappen en andere 
partners.

3 Hoe pakt deze studie en aanpak uit als we het 
grensoverschrijdend bekijken? Dus wordt alleen binnen 
een RES grens gekeken naar de doelmatigheid van een 
infra-aanleg bedoeld voor energieopwek? Of wordt ook 
hier de buurRES benaderd over wat gezamenlijk de beste 
opties zijn om allen inwoners van meerdere RESen te 
bedienen waar mogelijk met groene energie?

De studie staat los van de (bestuurlijke) begrenzing van de RES. De studie richt 
zich op de gehele provincie, met besef van buurprovincies. De 
programmatische aanpak, via de REIS, zal door iedere provincie worden 
opgezet en onderling afgestemd, evenals met het nationale Programma 
Energie Hoofdstructuur en met de netbeheerders. Netwerkoplossingen 
worden nu ook al over de provinciegrenzen heen bekeken.

ChristenUnie 4 Hoe is de huidige stand van zaken? Het memo is alweer 
drie maanden oud. Het memo geeft aan dat er nog geen 
helderheid is over mogelijke financiering van deze taak 
vanuit het Rijk. Is hier al meer duidelijkheid over 
gekomen?

Nee, daar is op dit moment nog geen duidelijkheid over. De Minister heeft 
richting de Kamer aangegeven dat adviezen van de ROB met betrekking tot 
financiering van het Klimaatakkoord te betrekken in de gesprekken met de 
medeoverheden bij de uitwerking van de motie van het lid Özütok. In deze 
motie heeft de Kamer verzocht als Rijk en decentrale overheden te komen tot 
een gezamenlijke voorbereiding ten behoeve van een nieuw kabinet. De 
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Minister geeft aan dat de besluitvorming over de volgende fase van de 
uitvoering van het Klimaatakkoord en mogelijke opvolging van de adviezen 
van de ROB aan een nieuw kabinet is.

SGP 5 We zijn blij met deze Statenbrief en de inzet van IPO en de 
provincie Utrecht. Beter laat dan nooit. 
Vraag:
Hoe gaat de provincie haar regierol uitvoeren zo lang er 
geen programmatische aanpak is? Er zijn op dit moment 
namelijk behoorlijk belangrijke gesprekken aan de gang 
binnen de RES-regio’s. Daar lijkt de regie vooral bij 
energiebedrijven te liggen.

Er is nog geen sprake van een formele rol van de provincie voor de regie op de 
regionale energie-infrastructuur. De netbeheerders zijn nu (wettelijk) 
gehouden aan het principe van wie het eerst komt, wordt het eerst geholpen 
aan een aansluiting. Deze werkwijze gaat veranderen. Hoe de nieuwe aanpak 
en rolverdeling wordt vormgegeven (in de REIS) wordt komend jaar verder 
uitgewerkt. Daarmee zal deze regierol wijzigen. Wel maken wij al samen met 
gemeenten en netbeheerders deel uit van de RES waar deze gesprekken 
plaatsvinden. Ook zijn wij inmiddels in gesprek met het Rijk over de uitwerking 
van het Programma Energie Hoofdstructuur (PEH), met de netbeheerder over 
de consequenties van zowel RES als het programma Wonen en Werken en met 
gemeenten indien nu aanpassingen aan het net nodig zijn met ruimtelijke 
consequenties (bijvoorbeeld de in de RES U16 genoemde knelpunten 
Oudenrijn en Kortrijk). 
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