Wensen en bedenkingen bij de concept-RES Twente d.d. 15 april 2020
Vanuit de gemeenteraad van Losser
Ingediend door of namens de raadsfractie: CDA

Algemeen:

No

Onderwerp Concept-RES

Bij blz.

Wens of bedenking

1

Samenvatting (inhoud)
• Twents bod
• Wind en zon
• Ambitie warmte

4-5

• Bedenking algemeen:
De coronacrisis heeft nog een niet te overziene impact op onze economie. Kijk alleen maar
naar de olieprijzen: extreem laag. Hierdoor zijn de energieprijzen ook laag. Dit heeft ook
invloed op de businesscase voor elk project met duurzame energie. Zijn onze ambities daarmee
nog haalbaar en betaalbaar?

2

Samenvatting (proces)

7

• Participatie moet nog op gang komen. De RES opgave is bij raadsleden nog niet eens goed in
beeld. Bij onze inwoners al helemaal niet. Ook een taak voor raadsleden!

• Participatie
• Wat heeft RES nodig
• Vervolgstappen

Zonder netcapaciteit is onze RES niet uitvoerbaar. Dit vraagt om uitvoeringscapaciteit en om
versnelling van procedures.
Bedenking: we zijn hier afhankelijk van netbeheerders. Hebben we hier invloed op?
Er is nog een behoorlijk gat tussen het aantal m2’s beschikbaar dakoppervlak in relatie tot het
aantal m2’s dat inmiddels voorzien is van zonnepanelen dan is daar nog een hele slag te
maken.
Wens: hier op focussen in de communicatie. Speciale actie richting bedrijven?

3

Verdeling gemeenten

10-11

• De NOT gemeenten tonen hun ambitie met de voorspelling voor 2030. We kunnen de
verdeling voor elke afzonderlijke gemeente hier niet uithalen.
Wens: verdere uitwerking hoe dit bod uitpakt voor de gemeente Losser. Welke kansen biedt
het voor onze inwoners/energie coöperaties en ondernemers.
Bedenking: Hoe gaan we ermee om als een gemeente niet aan het bod kan voldoen en het
wordt door een andere gemeente aangevuld.

4

1.1. Elektriciteit

12-13

•

5

1.2. Warmte

14-15

• Het CDA is voorstander van een biogasnetwerk. We kunnen hiermee profiteren van ons
buitengebied met relatief veel melkveebedrijven. Door het methaangas te gebruiken voor de
warmtetransitie heb je veel minder elektriciteit nodig.

• 6 verdienmodel:
Wens: lusten zoveel mogelijk daar waar de lasten ook zijn.

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

7

2.2. Overige bronnen

33

•

8

2.3. Infrastructuur

33-35

• Wens: meer samenwerking met Duitsland! ( hoort ook bij vragen aan het rijk punt 12 )

9

2.4. Ruimtelijke kaders

37

10

3.

40-43

•

11

4.1. Van concept naar RES

46-47

•

12

4.2. Vragen aan het Rijk

48-49

13

Overig / algemeen

6

Proces en analyse

Warmtenet:
Bedenking: voor Losser niet interessant

• In de raadsinfo staat 2 keer de passage:
In lijn met de eerdere mondelinge voorbehouden heeft ons college op 7 april jl. dan ook
besloten de concept Regionale Energiestrategie Twente vast te stellen onder de voorwaarde
dat er gestuurd wordt op een realistische bijdrage per gemeente of dat er tussen gemeenten
gesproken wordt over compensatie.
Bedenking: Wat is een realistische bijdrage? Wie beoordeelt dat?
Het CDA gaat er van uit dat er gestuurd wordt op een realistische bijdrage en dat er
gecompenseerd wordt.
• Het is raadzaam om in de beginfase van het RES-proces een inventarisatie te maken van het
vigerend ruimtelijk beleid, zowel bij de gemeenten als provincie en waterschap. Met een
dergelijke basis wordt duidelijk welk deel van het ruimtelijk beleid aanpassing behoeft als de
verkenning van de opgave voor zowel elektriciteit als warmte heeft plaats gevonden en keuzes
moeten worden voorbereid.
Bovenstaande passage kwam ik ook tegen tussen alle info over de RES. Het is daarom dringend
gewenst dat richting de rijksoverheid wordt aangegeven dat het nu een keer menens wordt
met de Omgevingswet. Deze kan niet telkens maar worden uitgesteld; ook met het oog op de
RES (ook indirect punt 9 en 12

