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No.
1.

Onderwerp
Concept-RES
Samenvatting
(inhoud)
* Twents bod
* Wind en zon
* Ambitie warmte

Bij blz.

Wens of bedenking

4-5

Wens: primair strategie richten op zelfvoorziening in
huishoudens en bedrijven d.m.v. verduurzaming, door “zon
op dak” en energiebesparing, uitgaande van de gedachte
“Wat je bespaart hoef je niet meer op te wekken”. Dan
benodigde surplus uit nieuwe energie opwekken.
Onderzoek naar betere technieken (agenda voor Twente)
voor opslagcapaciteit zonne-energie in woningen en
bedrijven.
Bedenking: er lijkt geen flexibiliteit te zijn in Twents bod
t.a.v. soorten groene energie en omvang daarvan.
Ontwikkelingen gaan in de komende jaren verder.

2.

Samenvatting
(proces)
*Participatie
* Wat heeft RES
nodig
*Vervolgstappen

7

3.

Verdeling
gemeenten

10-11

4.
5.
6.

1.1 Elektriciteit
1.2 Warmte
2.1.Bouwstenen
1. Zon op dak
2. Dorpsmolen
3. Concentratie
4. Rijkswegen
5. Twentse Kracht
6. Verdienmodel
7. Warmtenet
8. Biomassa/gas
9. Warmte
platteland
10. Aqua- en
geothermie

12-13
14-15
17-31

Wens: Participatie vooral in de samenleving, op wijkniveau.
Bedenking: stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van
overheden en de energiesector, waarvan de laatste ook een
groot commercieel belang hebben bij grootschalige energie
opwekking.
Wens: Ook andere vertegenwoordigers opnemen in de
stuurgroep, zoals uit wetenschap en andere
maatschappelijke organisaties
Bedenking: aandeel per gemeente lijkt vast te staan. Lijkt
geen onderdeel meer te kunnen zijn van burgerparticipatie.

1 Wens: meer uitwinnen: zie ook Amsterdam dat 70%
energieopwekking wil doen via zon op dak. Zie ook
verdienmodel en opm. bij 6. over subsidiestromen.
Wens: toevoegen (zie provinciaal beleid): toepassing
energieopwekking zon op dak op of boven
bedrijfsterreinen, geluidswallen en parkeerterreinen.
4. Bedenking: de aanlegkosten van een langgerekte zone van
windmolens lang rijkswegen moeten niet bij voorbaat
zwaarder wegen dan het behoud van landschappelijke
waarden
6. Bedenking: subsidiestromen gaan vooral richting grote
investeerders. Subsidiestromen moeten meer ten goede
komen aan het vergroenen van de energievoorziening van
kleine bedrijven en huishoudens.
7.Bedenking warmte: een groei van de warmteproductie
t.b.v. het warmtenet mag niet tot schadelijke neveneffecten
leiden voor het milieu. Bijv. t.a.v. gebruik van grondstoffen
Aandachtspunt: transportverlies.

10. Bedenking: risico aantasting bodem door geothermie
7
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2.2 Overige
bronnen
2.3 Infrastructuur
2.4 Ruimtelijke
kaders

33

3. Proces en
analyse
4.1 Van concept
naar RES
4.2 Vragen aan het
Rijk

40-43

Overig/algemeen

33-35
37

Bedenking: provinciaal beleid t.a.v. regelgeving gebieden
met landschappelijke waarde respecteren. Zie ook
handreiking Zonnevelden v.d. provincie, “zonneladder”.
Beperking gebruik landschap N.O. Twente terecht. Zoeken
naar alternatieven.

46-47
48-49

Wijzigen regelgeving, zodat individuele en groepen burgers
beter kunnen profiteren van energiesubsidies. Nu vooral
bedrijven.
Bedenking: t.a.v. van de vraag aan het Rijk over Bouwbesluit.
Doel zou moeten zijn dat geschiktheid gebouw voor zon op
dak een voorwaarde is voor vergunningverlening.

