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Titel: Efficiëntie in de energietransitie
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Motie (art. 33 Reglement van Orde)

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 9 juni 2021, 
gehoord de beraadslagingen,

constaterende dat
De (bestuurlijk) vastgestelde Regionale Energie Strategieën (RES) 1.0 van de zes Gelderse RES- 
Reglo’s in juli aangeboden worden aan het Nationaal Programma RES.
Netbeheer Nederland een inschatting heeft gepresenteerd waarin 56% van de voorziene 
maatschappelijke kosten bespaard kan worden door het net efficiënter te benutten.

overwegende dat
De transitie naar duurzame energie op termijn vooral geld oplevert, en klimaatmaatregelen als geheel 
bijdragen aan het voorkomen van desastreuse gevolgen in de toekomst.
De voorgenomen verdeling wind- en zonne-energie in de uitvoeringstrajecten verder zou kunnen 
gaan afwijken van een evenwichtige samenstelling, hetgeen ook de maatschappelijke kosten niet ten 
goede zou komen.
Geen van de partijen aan tafel bij de RESsen momenteel een direct belang heeft om de 
maatschappelijke kosten van de energiesystemen te minimaliseren, waarbij netbeheerders niets 
kunnen weigeren noch prioriteiten kunnen stellen.
De provincie als hoogste overheid aan tafel, met het meeste afstand tot de lokale en sectorale 
belangen, een geëigende eigenaar zou zijn van het belang om maatschappelijke kosten te 
optimaliseren.
Door systeemefficiënte keuzes ook schaarse ruimte en kostbare tijd bespaard worden in het 
uitvoeringstraject.
Een lagere doorberekening van infrastructurele kosten naar de energierekening van de eindgebruiker, 
op de middellange termijn bijdraagt aan het draagvlak en helpt bij het voorkomen van 
energiearmoede.

verzoeken GS
Om in het vervolgtraject van implementatie en RES 2.0 het initiatief te nemen met betrekking tot het 
transparant maken van de maatschappelijke kosten, waaronder kosten voor infrastructurele 
aanpassingen, en daarbij met netbeheerders samen te werken om de kosten van mogelijke 
alternatieven inzichtelijk te maken, ter ondersteuning van een integrale afweging in de regio’s.
Per RES helder aan te geven wat een hogere kostenefficiëntie burgers en belanghebbenden kan 
opleveren, en met voorstellen aan PS en stuurgroepen te komen om de kostenefficiëntie per RES- 
gebied te optimaliseren

en gaan over tot de orde van de dag.
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