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No

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

Bij blz.
4-5

Wens of bedenking

2

Samenvatting (proces)
Participatie
Wat heeft RES nodig
Vervolgstappen

7

Het is wenselijk-noodzakelijk wellicht- dat privaat geld wordt
aangetrokken. Fiscale stimulansen zijn nodig. Welke 50% lokale
financiele partners zijn in beeld? Institionele beleggers?
Wat betreft de voorkeursgebieden bestaat maatschappelijk
gezien behoefte aan duidelijkheid.
En wat als er daar veel weerstand tegen is?

3

Verdeling gemeenten

10-11

De inbreng is per gemeente nogal verschillend. In NOT te veel
windmolens. We lijken meer dan gemiddeld onze nek uit te
steken in en gebied waar nu nog niets een windmolen mag
staan.

4

1.1. Elektriciteit

12-13

Welke gemeentes zijn goed voor die 116 gwh?

5

1.2. Warmte

14-15

Als de ene wijk eerder van het gas af moet dan de ander dan
worden burgers op verschillende momenten met kosten
geconfronteerd, tot zelfs jaren later. Dat is niet fair toch. En is
24% biomassa wel realistisch?

6

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

In RES 1.0 gaat het toch om zon en wind. Waarom nu dan ook
al zoveel stil staan bij andere bronnen? En de belangrijkste
wordt niet eens genoemd : waterstof!
En bouwen op het zuiden actief stimuleren (binnen R.O.
regelen).
De afstand tussen woningen en(dorps)molen moeten zodanig
dat overlast niet aan de orde is.
En publieksinfo over die 16 gebieden is noodzakelijk.
Het aardgasnet nog niet benutten voor allerhande
alternatieven; dat net hebben we straks nodig voor waterstof !
Vzv het gasnet wel wordt gebruikt dan slechts in combinatie
met circulaire veehouderij.
En met aqua- en geothermie kun je niet vroeg beginnen.
Nog een belangrijk punt wat ons betreft: de revenuen uit
nieuwe energie zo als verwoordt op pag. 26 dienen
daadwerkelijk ten goede te komen aan de gemeentes; lees de
burgers. De een de opbrengst in geld en de ander de last kan
echt niet. Transformatorhuisjes staan ook niet op private grond
maar op die van het energiebedrijf.

1

De weg naar 2050, als curve getekend in een lijndiagram
verloopt degressief. Een beleid dat een progressieve lijn zou
laten zien is realistischer en het doel wordt op het zelfde
moment bereikt. Dat levert meer tijd op om goed na te denken
over alle transitie-effecten.
Terughoudend zijn met biomassa; niet bepaald duurzaam.
We vragen ons verder af of er door tegenstanders van molens
nog bezwaren kunnen worden ingediend die de doelstelling
voor 2030 dwarsbomen. En voor dorpsmolens moet echter
draagvlak zijn.

7

2.2. Overige bronnen

33

Blijven onderzoek en ontwikkelen.

8

2.3. Infrastructuur

33-35

Z.s.m. regelen; goede infrastructuur is vereiste.

9

2.4. Ruimtelijke kaders

37

Wat als netwerkbeheerders investeringen niet kunnen
realiseren. Waar in onze omgeving op water. Zorg voor zo veel
mogelijk inpassing in landschap.

10

3. Proces en analyse

40-43

Kan inspanning per gemeente nog wijzigen?

11

4.1. Van concept naar RES

46-47

Corona-crisis mag niet voor vertraging zorgen.

12

4.2. Vragen aan het Rijk

48-49

Salderingsregeling handhaven !

13

Overig / algemeen

