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Inleiding 
Bij de publicatie van het jaarverslag van Alliander vroeg CEO Maarten Otto aandacht voor de 
uitvoerbaarheid van de energietransitie.1 “Om de energievoorziening betaalbaar en de doelstellingen 
uit het Klimaatakkoord haalbaar te houden roept Alliander de energieregio’s op niet alleen te sturen op 
lokaal draagvlak, maar ook de maatschappelijke kosten en realisatietijden mee te wegen”, Hij claimt 
dat door de focus op draagvlak de haalbaarheid en betaalbaarheid van de energietransitie uit het oog 
wordt verloren. Hierdoor worden onder het mom van draagvlak voor opties gekozen die veel meer 
ruimtebeslag en veel hogere kosten met zich meebrengen. Hij geeft aan dat dit veel slimmer 
aangepakt zou kunnen worden en dat daarmee honderden miljoenen bespaard zouden kunnen 
worden. De energietransitie zou volgens hem met 60% minder kosten en 60% minder ruimtebeslag en 
met 50% minder werk gerealiseerd kunnen worden. 
 
Hij pleit dan ook dat bij plannen verder moet worden gekeken dan het lokale draagvlak en ook de 
haalbaarheid en betaalbaarheid moet worden meegenomen.  
 
Vraag/Vragen* 
1. Herkent u bovenstaand signaal van de CEO van Alliander? 
2. Hoe ziet u dat haalbaarheid en betaalbaarheid van de energiemaatregelen wordt meegenomen in 
de RESsen? 

 
Het CDA heeft al langere tijd gepleit voor een energietransitie die haalbaar en betaalbaar is. Wij zien 
dan ook dat de focus van draagvlak zich nu concentreert op één concreet project, zoals een 
zonneweide. Dat is maar een deel van de discussie. Draagvlak is breder dan dat. Het gaat ook over 
het totaal van maatregelen die de komende tijd genomen worden, en de kosten en het ruimtebeslag 
die dat met zich meebrengt. 

 
3. Bent u het met ons eens dat het ook goed is om haalbaarheid en betaalbaarheid mee te nemen in 
de discussie rond draagvlak? 
4. Kunnen we inzicht krijgen in hoe in de maatregelen in de RESsen naast draagvlak haalbaarheid en 
betaalbaarheid is meegenomen? 
5. Zou de energietransitie volgens u veel goedkoper en minder ruimtebeslag uitgevoerd kunnen 
worden? Zo ja, hoe dan?  
6. Hoe kan er gerealiseerd worden dat woonwijken en industrie meer kunnen profiteren (dan nu het 
geval is) van de duurzame energie die wordt opgewekt?  
7. Is de provincie op de hoogte dan wel betrokken bij de inzichten van Alliander?  
 
 
 
 

 
1 https://www.alliander.com/nl/nieuws/in-energietransitie-naast-draagvlak-ook-sturen-op-
betaalbaarheid-en-haalbaarheid/ 


