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

Bij blz.
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Wens of bedenking
Als ChristenUnie Wierden-Enter pleiten we ervoor dat Twente een grotere moed en daadkracht
toont dan het huidige bod. De inzet is nu dat 50% van de gevraagde energie uit duurzame
energie moet komen (1,5 TWh). Deze ambitie mag best scherper gesteld worden! Wij denken
aan een bod van > 2,5 Twh. Het deelbod van de gemeente Wierden vinden wij ook te weinig
ambitieus. I.t.t. de verwachtingen die het college heeft, menen wij dat met alleen zon de in
onze ogen al lage ambitiewaarde niet gerealiseerd kan worden. In overeenstemming met het in
2017 vastgestelde duurzaamheidsbeleid pleiten wij voor zon, wind en alternatieve duurzame
energiebronnen. Wij zijn voorstander om het aantal ha van de gemeente in verhouding te
brengen met het RES bod. Wij pleiten voor meer grootschalige en lokaal gedragen coöperatieve
duurzaamheidsprojecten. Wij pleiten voor een Wierdens bod van > 100 Gwh i.p.v. 56 GWh. We
hebben al eerder uitgesproken dat we voorstander zijn van locaties bij de rijkswegen zoals de
A1/A35 en N36. Zowel voor zonnepanelen als windturbines.
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Samenvatting (proces)
 Participatie
 Wat heeft RES nodig
 Vervolgstappen

7

Wij zijn voorstander van een heldere communicatie. Enerzijds om de noodzaak van de RES goed
te communiceren maar tegelijkertijd om het noodzakelijke en gewenst draagvlak te creëren. De
RES is momenteel nog een ‘ver van me bed show’ en dat moet echt veranderen. Weliswaar is er
sprake van een getotaliseerd Twents bod en dat vraagt ook om een Twentse communicatieve
afstemming maar de communicatie moet vooral ook lokaal gestalte krijgen.
Wij vinden dat de onderlinge solidariteit van Twente in de RES sterk naar voren moet komen.
Gezamenlijk kunnen we deze opgave aan. Waar nodig vullen gemeentes elkaar aan. Gemeentes
met veel ruimte helpen gemeentes die minder makkelijk ruimte kunnen vrijmaken. Het
resultaat wordt gedeeld, zodat iedere gemeente een positieve business case kent. Sleutelwoord
hier is “samenwerken’.
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Verdeling gemeenten

10-11

Zoals hierboven al gesteld: onderlinge solidariteit is nodig! Laten we niet proberen om zo min
mogelijk te doen, maar een stapje harder te lopen waar mogelijk.
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1.1. Elektriciteit

12-13

Wij vragen ons af of de gewenste verdeling realistisch is. 13% is nog niet ingevuld. Het
percentrage zon op dak zal sterk afhankelijk zijn van de medewerking van eigenaren. Wij
menen dat er in de berekening een zekere wishful thinking is toegepast en dat zet de
uitkomsten bij voorbaat onder druk.
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1.2. Warmte

14-15

De eerste verkennende stapjes naar een TVW zijn gezet. De uitkomst is nog niet concreet. Wij
vinden het wenselijk dat de bestaande infrastructuur van het gasnet niet wordt vernietigd.
Kapitaalvernietiging en het gasnet kan nog goede diensten bewijzen. Wij vragen veel inzet op
het verminderen van de warmtevraag. D.w.z. zwaar inzetten op goede isolatiemaatregelen en
investeren daarin.
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2.1. Bouwstenen
 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

17-31

Zon op dak: Sommige gemeenten gaan er in hun bod vanuit dat 30% van de daken benut wordt
voor zonne-energie. Dit lijkt ons een onrealistische inschatting en een niet haalbaar doel. Veel
daken zijn niet sterk genoeg, zonder subsidie is geen positieve business case mogelijk, de SDEsubsidie is sterk verlaagd, stroom opwekken is niet de core business van de ondernemer (laag
rendement), het gaat ten koste van de kredietwaardigheid van de ondernemer, de
brandverzekering van het pand wordt onbetaalbaar wat een ernstig bedrijfsrisico meebrengt, de
dakeigenaar is vaak een ander dan de ondernemer die het pand gebruikt.
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2.2. Overige bronnen

33
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2.3. Infrastructuur

33-35

1

Verdienmodel: de RES moet (nog) meer gezien worden als verdienmodel. Doordat Twente
relatief veel ruimte heeft, kan zij een energieleverancier zijn. Stroom uit Twente als een
exportproduct! Door ondernemerschap te tonen, kan ook naar de netwerkbeheerders zoals o.a.
Enexis duidelijk gemaakt worden dat er haast gemaakt moet worden met investeringen in de
benodigde infrastructuur.

Aquathermie en geothermie zijn misschien veelbelovende bronnen maar er is nog veel
onderzoek nodig om het gebruik daarvan daadwerkelijk te operationaliseren. Een goede
financiële afweging is noodzakelijk.
Een grote duurzame ambitie kan voor de benodigde infrastructuur een impuls betekenen. Op dit
moment is het zonder nieuwe kabels en verdeelstations van netwerkbeheerders (Enexis) niet
mogelijk om een grote opwek van duurzame energie te realiseren. Enexis heeft centrale
aansluitpunten nodig in plaats van de versnippering die nu wordt voorgesteld in de RES. Als
Twente met een matig aanbod van duurzame energie komt, is het voor Enexis niet interessant
om snelheid te maken met nieuwe infrastructuur.
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2.4. Ruimtelijke kaders

37

10

3.

40-43

We zien hier mogelijkheden om (meer) naar buiten te treden. De RES gaat een groot
maatschappelijk debat geven. Hierover moeten inwoners eerder en meer geprikkeld worden om
mee te spreken.
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4.1. Van concept naar RES

46-47

We vinden dat er druk op de ketel moet blijven staan. We hebben een verantwoordelijkheid.
Die vraagt doorzettingskracht.
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4.2. Vragen aan het Rijk

48-49
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Overig / algemeen

Proces en analyse

De concept-RES gaat op onderdelen verder dan de huidige ruimtelijke kaders. Wij vinden dat
die bestaande ruimtelijke kaders niet als keurslijf moeten dienen maar dat enige rekkelijkheid
mogelijk moet zijn onder voorwaarde van lokaal draagvlak. Vooral lokale initiatieven moeten
niet te zeer ingeperkt worden door knellende ruimtelijke kaders.

De RES gaat vooral over het aanbod van energie. Wij vinden dat eer meer aandacht moet zijn
voor het terugdringen van de vraag? Minder vraag, betekent immers ook dat er minder
opgewekt hoeft te worden. Wij pleiten voor een duidelijke paragraaf die de vermindering van
de vraag concreet beschrijft en faciliteert en (financiële) middelen.

