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Onderwerp Concept-RES
Samenvatting (inhoud)
• Twents bod
• Wind en zon
• Ambitie warmte
Samenvatting (proces)
• Participatie
• Wat heeft RES nodig
• Vervolgstappen
Verdeling gemeenten
1.1. Elektriciteit
1.2. Warmte
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

Bij blz.
4-5

2.2. Overige bronnen
2.3. Infrastructuur

33
33-35

Losser
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Ronald Ringenoldus
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Wens of bedenking

7

10-11
12-13
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17-31

TAV inleiding: het is van belang dat
verduurzamen ook in de toekomst blijft
lonen!
2.1.1
We moeten ons realiseren dat zon op dak
bij lange na niet voldoende is voor de
doelstellingen. We moeten dus ook tijdig
inzetten op zonneparken en ons niet blind
staren op de zonnelader, ook al levert dat
meer politiek voordeel.
2.1.2
De impact op de omgeving loopt niet
evenredig op met de schaalgrootte van
projecten. Het kan dus zinvoller zijn om
een kleiner aantal grotere projecten te
realiseren dan veel kleine projecten.
Daarnaast hebben veel mensen niet de
financiële middelen om rendabel te
participeren. Ook zij moeten voordeel
kunnen hebben aan ontwikkelingen
2.1.3
Clustering kan voordeel leveren, maar
vraagt om goede afspraken mbt
compensatie.
2.1.6
Lokale opbrengsten kunnen in een
duurzaamheidsfonds waarmee extra
energiebesparing kan worden gerealiseerd
2.1.7

Investeringen door netbeheerders moeten
weer worden terugverdiend. We moeten
waakzaam zijn dat inwoners daar niet de
dupe van worden.
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2.4. Ruimtelijke kaders

37
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3. Proces en analyse

40-43
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4.1. Van concept naar RES

46-47

12
13

4.2. Vragen aan het Rijk
Overig / algemeen

48-49

Maak grensoverschrijdende samenwerking
mogelijk!
Blijf niet blind staren op de volgorde van
de zonneladder. De klimaatdoelen
kunnen we alleen halen door én/én/én
Bekijk gebieden niet alleen vanaf een
kaart maar ook in het veld. Op steenworp
afstand van het NOT landschap staan veel
Duitse windmolens. Maak dan op beperkte
schaal ook op NOT grondgebied
windmolens mogelijk.
Het kan niet zo zijn dat inwoners en raden
zich pas aan het eind kunnen mengen in
deze discussie. Draagvlak creëer je vanuit
de inwoners en niet andersom!

