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Wolbert Meijer

Van: Griffie
Verzonden: dinsdag 29 november 2022 16:50
Aan: Wolbert Meijer
Onderwerp: FW: Bijeenkomst 'Ken uw netwerk' - Enexis Netbeheer

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Met vlag

Tbv agendacommissie? 
 

Van: Erkens, Thomas <Thomas.Erkens@enexis.nl>  
Verzonden: dinsdag 29 november 2022 16:18 
Aan: Griffie <Griffie@groningen.nl> 
Onderwerp: Bijeenkomst 'Ken uw netwerk' - Enexis Netbeheer 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Ik ben werkzaam bij Enexis Netbeheer als partner energietransitie. Vanuit deze rol heb ik diverse Groningse 
gemeenten in mijn portefeuille waar ik thema’s als de regionale energiestrategie, transitievisie warmte en nationale 
agenda laadinfrastructuur mee bespreek (ambtelijk). Op bestuurlijk niveau heeft mijn collega Greetje Bronsema 
contact met de wethouders van de Groningse gemeenten. Recent hebben wij de gespreksthema’s verbreed met de 
Omgevingswet.  
Om de komende jaren de uitdagingen die ons als netbeheerder te wachten staan goed het hoofd te kunnen bieden, 
zijn wij ons ervan bewust dat voor onze uitbreidingen en aanpassingen tijdig fysieke ruimte (zowel boven als onder 
de grond) gereserveerd moeten worden. Deze reserveringen landen idealiter in een van de instrumenten van de 
Omgevingswet zoals in het omgevingsplan. 
 
Graag willen wij vanuit Enexis Netbeheer volgend jaar februari een bijeenkomst organiseren voor alle raadsleden die 
betrokken zijn bij de energietransitie en ruimtelijke ordening. Doel van deze bijeenkomst (‘Ken uw netwerk) is om de 
raadsleden mee te nemen in de wereld van de netbeheerder en de uitdagingen die ons de komende jaren te 
wachten staan. De wederzijdse afhankelijkheid tussen ruimte (gemeente) en energie (netbeheerder) blijft uiteraard 
niet onbesproken. 
 
Als mogelijke locatie kijken we naar EnTranCe-terrein in Groningen en voor een moment een vrijdagochtend/-
middag inclusief lunch. 
Ziet u ruimte in de agenda van de raadsleden energietransitie en ruimtelijke ordening voor februari 2023? 
 
Als we de datum hebben geprikt volgt er uiteraard een officiële uitnodiging. 
 
 
Vriendelijk groetend, 
 
Thomas Erkens 
Partner Energietransitie 

Aanwezig ma/di/wo/do 

ENEXIS NETBEHEER B.V. Afdeling Energiesysteem & Transitie / Winschoterdiep 50 / 9723 AB Groningen / Postbus 856 / 5201 AW ‘s-
Hertogenbosch / M +31 6 21 64 56 12 / thomas.erkens@enexis.nl / enexisnetbeheer.nl 
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Disclaimer 

De informatie in dit bericht, inclusief eventuele bijlagen is vertrouwelijk en mag uitsluitend gelezen, gekopieerd en gebruikt worden door de 

geadresseerde. Indien u dit e-mail bericht abusievelijk hebt ontvangen, gelieve ons daarvan dan in kennis te stellen en het originele bericht van 

uw server te verwijderen. This e-mail and any attachment contains proprietary information and may be read, copied and used only by the intended 

recipient. If you have received this email in error, please advise by return email and delete the original message from your server.  

 


