
Met welke informatie kunnen wij u als netbeheerder helpen om systeemefficiëntie en een betere verhouding zon/wind mee te nemen in het vervolg van de RES?
1 voordelen windenergie en combi met zon duidelijk maken. 
2 Misschien een soort interactief (web-)systeem, waarin je kunt kijken welk initiatief welke invloed op het net heeft.
3 Duidelijkheid wat de (on)mogelijkheden zijn.
4 wat is de kostenverhoging voor de gebruikers (mn huurders) in onze regio als de verhouding zon/wind scheeft is (door teveel zonneparken)
5 spread the word
6 geen vragen
7 Goed informatie 
8 Graag in discussie
9 Geef mogelijkheid aan waar wind gecombineerd kan worden met Zon, dan ga je zoeken naar mogelijkheden die dan ook realiseerbaar zijn
10

11 Inzicht in het systeem, energiestromen en kosten/baten analyse.
12 Met meer infographics zoals in deze presentatie. Maar dan wel met oog voor álle beperkingen waarmee we hebben te maken.
13 Vanuit Berg en Dal visie gezien wordt het heel lastig. Netwerk niet goed. Geen geschikt gebied voor wind. Maar hoe en wat dan wel. Alleen zon op grote schaal lijkt niet verstandig
14 Op gemeente niveau de aanvulling van zon of wind om de juiste verhouding voor het net te krijgen, zodat hierop gestuurd kan worden. 
15

16 Consistente en betrouwbare kostenindicaties afgeven voor netaansluitingen helpt de energietransitie vooruit. Nu slaan de indicaties kant noch wal met soms binnen enkele jaren zelfs meer dan 400 % verschil!!!
17 Wat zijn de extra kosten wanneer de verhouding zon -wind niet in evenwicht is?
18

19

20 Steeds weer duidelijk maken dat alleen zon niet te doen is voor liander. En dat de net kosten dan te vee oplopen.
21 Lokaal eigendom geeft lokaal inzicht.
22

23 Benadruk lokale overheden het belang van koppeling zon en wind waardoor meer nadruk op wind komt.  
24 Wij willen dit goed uit kunnen leggen en onderbouwen als energie coöperatie aan onze inwoners
25 Kunt u aangeven wat de maximale aansluit capaciteit is en wordt, tevens uitgedrukt in Kwh (aantal) windmolens en hectare PV velden, per zoekgebied.
26 Efficiënter gebruik maken van de extra transport capaciteit mogelijkheid vh net  (n-1) principe
27 Graag contact.
28 Aquathermie met grote industriele warmtepompen van tientalle MW vermogen is een mogelijke warmtebron voor het warmtenet in Nijmegen. Helpt dat de systeemefficientie of wordt het juist erger daardoor?
29 Wat zijn logische plekken voor Energiehubs in het systeem?

Ik denk juist dat we het grote publiek moeten informeren over kosten en efficiëntie en kansen 
En ook juist een promo doen voor wind, om zorgen weg te nemen en kennis te vergroten
En goede voorbeelden wind laten zien (en de omwonendenverhalen daarvan)

Welke fysieke maatregelen zijn mogelijk om de capaciteit te verhogen?
En hoever kan een smartgrid het probleem kunnen oplossen?

Welke (financiële/businesscase) gevolgen heeft cablepooling voor ontwikkelaars? Bv als een windpark en zonnepark van twee verschillende ontwikkelaars op één kabel worden aangesloten? 
Welke invloed heeft het rapport Wind boven Veluwe op Lianders systeemefficiënte plan?
Het gaat vaak om verschillende partijen die bij elkaar moeten worden gebracht.
De netbeheerder krijgt contact met alle initiatiefnemers.
Onze eerste gesprekken met Liander geven de indruk dat: het heel lang gaat duren én dat het miljoenen gaat kosten voor de initiatiefnemers.

Hoever is de netbeheerder om "Smart Grids" te ondersteunen?
Via Smart Grids zouden een aantal van de geplande verzwaringen gereduceerd kunnen worden.
Zie recente presentatie van dhr den Ouden van Beerenschot".
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