Bijlage 1 bij Collegevoorstel hoofdlijnen wensen en bedenkingen op de concept RES-Twente van
raadsfracties Dinkelland (zaaknummer 84055)
Hieronder zijn de hoofdlijnen van de wensen en bedenkingen van de fracties van de raad van
Dinkelland weergegeven.
1. Windturbines niet alleen in clusters, maar bijvoorbeeld ook in lint langs de grens.
2. Er moet meer aandacht komen voor energiebesparing en isolatie, vooral ook in communicatie
naar bewoners.
3. Er wordt om terughoudendheid gevraagd ten aanzien van biomassa omdat dit niet als
duurzaam wordt gezien.
4. Ook kernenergie zou meegenomen worden als opwekmogelijkheid, en gevraagd wordt
onderzoek te doen naar de toepassing van waterstof, aquathermie en geothermie.
5. De participatie moet goed ingericht worden om voldoende draagvlak te krijgen.
6. Er zijn zorgen over de mogelijkheid van het aantrekken van voldoende privaat geld voor de
benodigde investering.
7. Er wordt aandacht gevraagd voor die gemeenten in de regio die relatief minder duurzame
energie-opwekking in de bijdrage hebben zitten.
8. Een aantal fracties vinden windenergie onwenselijk vanwege Nationaal Landschap, focus zou op
zon op daken moeten liggen. Een andere fractie juicht het toe om windmolens neer te zetten
langs autosnelwegen en tegen de grens in het verlengde van de Duitse windmolens, waarbij
vragen zijn over het rendement van dorpsmolens.
9. De netwerk- en transportcapaciteit evenals de opslag van duurzame elektriciteit zou meer
aandacht moeten krijgen.
10. Opwek dmv zonnepanelen zou voor particulieren gestimuleerd moeten worden, daarvoor
wordt om een voorstel gevraagd.
11. Er is kritiek op het verbranden van biomassa en ook op de productie van biogas en heeft
vraagtekens bij de 24% biomassa.
12. Revenuen uit de energietransitie zouden lokaal moeten landen.
13. Hoe ziet de verdeling en financiën eruit tussen de bijdrage van de NOT-gemeenten?
14. Het Rijk moet grootschalig zon op dak financieel simuleren en de salderingsregeling moet
worden gehandhaafd.
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.

