Bijlage 1 bij Collegevoorstel hoofdlijnen wensen en bedenkingen op de concept RESTwente van raadsfracties Tubbergen (zaaknummer 83007)
Hieronder zijn de hoofdlijnen van de wensen en bedenkingen van de fracties van de raad
van Tubbergen weergegeven.
1. Er wordt aandacht gevraagd voor het participatietraject, wat van groot belang wordt
geacht, ook in verband met de Coronamaatregelen. De raad wil graag weten hoe dit
ingevuld wordt.
2. NOT draagt relatief veel bij, vergeleken met andere gemeenten. Gevraagd wordt
waarom dat zo is en of andere gemeenten niet meer kunnen doen (zij zouden het
'gat' in de bijdrage ook voor zich moeten nemen). Ook wordt gevraagd naar meer
duidelijkheid over de onderverdeling tussen de NOT-gemeenten.
3. De locaties voor (grote) windturbines moeten regionaal bekeken worden, zodat de
beste locaties gebruikt worden. Het windbeleid in NOT is leidend, waarbij gevraagd
wordt om hierin ook kleine molens (ashoogte 15 m) mogelijk te maken.
4. Opgeroepen om vooral zon op daken te realiseren. En zonnevelden en windturbines
zoveel mogelijk te clusteren
5. Het wordt betreurd dat kleinschalige energie-opwekking (zoals zon op daken van
particuliere huishoudens en kleine windmolens op boerenerven) niet in de RES
meegenomen mag worden. Dit is ook van belang voor draagvlak bij inwoners en
bedrijfsleven.
6. Opgeroepen wordt om innovaties te volgen en in de toekomst te betrekken bij de
invulling bij de energietransitie. Waterstof en innovatieve windturbines worden daarbij
benoemd.
7. Er worden zorgen geuit over het mogelijke gebrek aan netwerkcapaciteit voor het
realiseren van de plannen uit de RES en gevraagd wordt hierop druk te blijven
uitoefenen bij Rijk en netwerkbeheerders. Dit kan initiatiefnemers en investeerders
afschrikken, daarom is het van belang om hier tijdig duidelijkheid over te hebben. Ook
de samenwerking met Duitsland is hierbij van belang.
8. Energiebesparing heeft meer aandacht nodig daar moet meer op ingezet worden,
onder andere door betere handhaving (milieu)regels.
Omdat de bijdrage aan de RES in NOT-verband is gedaan, hierbij in hoofdlijnen ook de
wensen en bedenkingen van de overige NOT-gemeenten (in Oldenzaal zijn geen wensen en
bedenkingen ingebracht door de raad):












Zorgen over communicatie en participatie, betrekken van inwoners en raden.
Zorgen over de netwerkcapaciteit, druk op de netbeheerders houden.
Is de toepassing van biomassa wel verstandig voor de warmtetransitie?
De rol van waterstof is onderbelicht.
De mogelijkheden voor opslag in de regio mag meer aandacht.
Onderzoek naar kansen voor geothermie regionaal (oneindige warmtebron).
Meer stimulans nodig voor “zon op dak”.
Behoefte aan goede actuele monitoring obv actuele cijfers.
Het nog in te vullen deel van het Twentse bod: achterblijvende gemeenten zijn aan zet.
Lusten en lasten lokaal, hoe gaat dat georganiseerd worden?
Relatie tussen energietransitie, (kringloop)landbouw, stikstof, biogas zou versterkt
moeten worden.

