
Van: Berg, Victor van den <v.van.den.berg@brabantsedelta.nl>  
Verzonden: donderdag 17 juni 2021 16:38 
Onderwerp: grote impact transportschaarste elektriciteitsnet 
 
Beste griffiers en bestuurssecretariaten, 
 
Ik wil jullie, mede namens de stuurgroep RES West Brabant, op de hoogte brengen van de recente 
actualiteit. 
Afgelopen dinsdag heeft de provincie ingestemd met onze RES. Daarmee is de vaststellingsprocedure 
afgerond.  
Ondertussen maken we ons zorgen rondom het realiseren van de ambities, vanwege verschillende 
ontwikkelingen, zoals de transportschaarste op het elektriciteitsnet en personeelstekorten bij de 
netbeheerder om ook nieuwe verbruiksaansluitingen te realiseren. We hebben met de 
netbeheerders, provincie en voorzitters van de RES regio’s een brief opgesteld, die is verstuurd aan 
onder andere de ministeries van EZK en BZK. 
 
Deze brief is gisteren per memo ook verstrekt aan de leden van provinciale staten en daarmee 
openbaar. Naar aanleiding van deze brief zal er morgen in de regionale dagbladen een artikel 
verschijnen. We vinden het netjes dat de raadsleden ook tijdig over deze brief kunnen beschikken. 
Vandaar dat ik deze alvast met jullie deel. 
 
De stuurgroep RES West Brabant vindt het echter belangrijk dat er ook een brief wordt verzonden 
aan de informateur, om het onderwerp energietransitie ook steviger onder de aandacht te krijgen bij 
de formatie onderhandelingen. Er wordt nu gewerkt aan een brief vanuit de regio, met de definitieve 
vaststelling van de RES als aanleiding. Zodra die beschikbaar is, zal ook deze met de raadsleden 
gedeeld worden. 
 
Op de volgende site van de provincie is alles terug te vinden: 

- Statenmededeling over vaststelling van de RESsen 
- Brieven aan elke RES regio 
- Brief aan NPRES over uitvoering RES 
- Ook bijgevoegde brief over transportschaarste (onde memo’s, thema energie) 

 
Agenda NoordBrabant - Agendavergadering maandag 28 juni 2021 18:00 - 18:45 - iBabs RIS 
(bestuurlijkeinformatie.nl) 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Victor   van den Berg 
 

procesregisseur regionale energiestrategie West-Brabant 
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