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No Onderwerp Concept-RES Bij blz. Wens of bedenking
1 Samenvatting (inhoud)
4-5
•
• Twents bod
• Wind en zon
• Ambitie warmte
2

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

7

• Bedenking: Betaalbaarheid van elektriciteit wordt niet genoemd in
de concept-RES. Wens: Betaalbaarheid van warmte én
elektriciteit. Wens: Stimuleer marktwerking door prijzen en
voorwaarden van duurzame energie en energiebesparing voor
Twentse consumenten inzichtelijk en vergelijkbaar te maken.

3

Verdeling gemeenten

10-11

•

4

1.1. Elektriciteit

12-13

• Wens: Maak doelstellingen voor ruimtelijke kwaliteit,
maatschappelijke acceptatie en kosteneffectiviteit (voor inwoners
en ondernemers van Twente) net zo SMART als het aanbod aan
het Rijk.

5

1.2. Warmte

14-15

•

6

2.1. Bouwstenen
17-31
• 1. Zon op dak
• 2. Dorpsmolen
• 3. Concentratie
• 4. Rijkswegen
• 5. Twentse Kracht
• 6. Verdienmodel
• 7. Warmtenet
• 8. Biomassa en -gas
• 9. Warmte platteland
• 10. Aqua- en geothermie

•

7

2.2. Overige bronnen

33

•

8

2.3. Infrastructuur

33-35

• Wens: Betrek Twentse zoutcavernes en leidingentracés in de
RES.

9

2.4. Ruimtelijke kaders

37

• Wens: Ontwikkel redelijke normen voor ruimtelijke kwaliteit en
compensatie, samen met natuurorganisaties en verenigingen van
omwonenden.

40-43

•

11 4.1. Van concept naar RES 46-47

•

10 3. Proces en analyse

No Onderwerp Concept-RES Bij blz. Wens of bedenking
12 4.2. Vragen aan het Rijk
48-49 • Wens: Subsidie op het verbranden van houtige biomassa
verplaatsen naar de aanplant van hout.
• Bedenking: Als wind en zon langs Rijkswegen planologisch beleid
is dan moeten omwonenden, na de aanleg van de Rijksweg,
nogmaals het normaal maatschappelijk risico (nmr) dragen. Dit
schuurt aan tegen het gelijkheidsbeginsel. Wens: Het reeds
gedragen nmr in mindering brengen op het nmr van de nieuwe
planologische ontwikkeling.
13 Overig / algemeen

•

