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Aanbod Stedin t.a.v. informatiebehoefte balans
zon/wind in het energiesysteem

Beste RES bestuurder,
Onlangs heeft uw gemeente een brief ontvangen van het College van Gedeputeerde Staten met betrekking tot de
tussenbalans RES. In de brief doet de provincie een oproep om met uw gemeenteraad het gesprek aan te gaan
over de uitkomsten van de tussenbalans. In de brief spreekt de provincie haar zorgen uit over de verslechterende
verhouding tussen zon- en wind-initiatieven en de mogelijke impact hiervan op het realiseren van de gestelde
ambities. Aanvullend wordt gevraagd om voor 1 december concrete bestuurlijke voornemens aan te geven ten
aanzien van windlocatie(s).
Zoals bij u bekend heeft Stedin een onafhankelijke rol in de stuurgroep RES waarbij wij gevraagd en ongevraagd
advies geven over de maakbaarheid van ambities vanuit het perspectief van infrastructuur. In de oproep van de
provincie herkennen wij enkele van onze eigen aanbevelingen om een betere balans na te streven in de
verhouding zon en wind én de noodzaak plannen sneller te concretiseren zodat eventuele aanpassingen op de
infrastructuur tijdig kunnen worden gedaan.
Aanbod Stedin ter ondersteuning
Vanuit onze onafhankelijke rol kan Stedin op verschillende manieren ondersteunen in het proces dat is opgestart
vanuit de provincie.
1)

Stedin is bereid om, indien gewenst, deel te nemen aan het debat met uw gemeenteraden en daarbij
inzicht te geven in de rol van zon en wind in het energiesysteem. Mocht u gebruik willen maken van dit
aanbod dan zou het fijn zijn om op RES of op subregio-niveau hierin te kunnen voorzien.

2)

Stedin heeft bij de concept RES en bij de RES 1.0 impactanalyses gedaan op basis van de data die is
aangeleverd vanuit uw gemeenten. Stedin kan, indien daar behoefte aan is, inzicht geven in de impact
van verschillende zon/wind-verhoudingen op de haalbaarheid van de RES-ambities.

3)

Stedin wil graag nauw betrokken zijn bij het formuleren van eventuele bestuurlijke voornemens ten
aanzien van wind in uw gemeenten zodat deze inpasbaar zijn in het energiesysteem.

In het eerst volgende bestuurlijk overleg van de RES Regio Foodvalley (donderdag 22 september) maak ik graag
de balans op ten aanzien van wat wij voor u kunnen betekenen.
Met vriendelijke groet,

Kees-Jan Fernhout
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