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UITNODIGING
MASTERCLASS
NETCONGESTIE
ENERGIETRANSITIE VERSNELLEN MET ALTERNATIEVE
OPLOSSINGEN VOOR NETCONGESTIE

ENERGIE
Dinsdag 8 maart 2022
van 15.30 uur tot 17.00 uur
Online (via Zoom)

Energie… iedereen heeft ermee te maken en de ontwikkelingen in de
energietransitie gaan snel. De serie masterclasses – georganiseerd vanuit de
tafel Energie – staat voor kennisdelen, verbinden en het goede gesprek over
alles wat te maken heeft met energie. Voorlopers en veelbelovende initiatieven
krijgen het podium. Aan deze eerste masterclass over netcongestie werken
ervaringsdeskundigen van de provincie Drenthe, Enexis en Alliander mee.

REGIO ZWOLLE KENT EEN SCHAT AAN INITIATIEVEN
Dinsdag 8 maart is het zo ver: de allereerste digitale masterclass over het thema
netcongestie. Deelnemers krijgen alle ruimte om vragen te stellen en te leren van
pioniers. Overheid, onderwijs en bedrijfsleven: iedereen is welkom, dus deel deze
uitnodiging vooral met uw collega’s.

Erica van Lente, voorzitter van de tafel Energie: “Onze regio kent een schat
aan mooie initiatieven. Initiatieven die een versnelling kunnen betekenen voor
de energietransitie, als er meer bekendheid ontstaat en het op grotere schaal
toegepast kan worden. We willen niet het wiel opnieuw uitvinden, maar op een
laagdrempelige wijze delen, leren en verbinden. Sluit u aan?”

NETCONGESTIE
Het thema netcongestie is een uitdagend vraagstuk. Waar het stimuleren van
hernieuwbare, duurzame energie inmiddels zijn vruchten afwerpt, dreigt een beperkte
netcapaciteit de verdere overstap op duurzame energie te hinderen. Als zonnepanelen
en windmolens opgewekte energie terug leveren aan het elektriciteitsnet, vraagt
dat om een zwaarder elektriciteitsnet dan voorheen nodig was. Netbeheerders zijn
daarom volop bezig om de netcapaciteit te vergroten. Maar deze verzwaring van het
net kost tijd, waardoor veel initiatieven voor zon of wind momenteel niet waargemaakt
kunnen worden.

Van Lente: “Het is belangrijk om in de tussentijd toch stappen te maken in de
energietransitie en initiatiefnemers te helpen en ondersteunen. Daarom kijken
we in deze masterclass naar alternatieve oplossingen.”

BIJDRAGEN VAN OVERHEID EN NETBEHEERDERS
De provincie Drenthe heeft een tiental succesvolle oplossingen geformuleerd om de
netcongestie te omzeilen. Als eerste in Nederland heeft zij een manier gevonden om
de netcapaciteit beter beschikbaar te maken voor kleinschalige lokale initiatieven, in
plaats van vooral grote investeerders. Belangrijk, gezien het streven naar 50% lokaal
eigendom in het Klimaatakkoord. Boris Pents, programmamanager Energiesysteem
en Waterstof bij provincie Drenthe, neemt ons hierin mee. Enexis laat ons zien
wat deze nieuwe Drentse aanpak vraagt van de netbeheerder. Ook netbeheerder
Alliander is innovatief bezig met de beschikbare netcapaciteit en deelt haar ervaringen
in deze masterclass. Welke mogelijkheden zijn er voor ondernemers om ondanks de
beperkte netcapaciteit toch duurzame energie te gebruiken? Welke kansen liggen
er voor gemeenten en provincies? René Lemein, relatiemanager bij Alliander en
betrokken bij de Regionale Energie Strategieën Noord-Veluwe en Clean-tech, is
hiervoor de derde spreker.
Het belooft een inspirerende middag te worden, dus accepteer snel het
agendaverzoek of meld u aan door te mailen naar regiozwolle@zwolle.nl!
Uiterlijk 4 maart ontvangt u de Zoom-link.

