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Betreft: Wensen en bedenken t.a.v. concept RES
Geacht College van B&W,
Via uw brief dd. 9 april 2020 heeft u ons laten weten dat de raadsfracties van de gemeente Wierden
wensen en bedenkingen bij u kenbaar kunnen maken t.a.v. de (Concept) Regionale Energie Strategie (RES)
Twente, versie 23-03-2020.
Onze fractie is door u uitvoerig bijgepraat over de te nemen stappen t.a.v. de RES.
Vele vragen zijn beantwoord en het proces t.a.v. de RES is ons duidelijk.
Wij zijn positief over de ambitie die u uitspreekt in uw bod voor de RES namens Wierden. Deze past bij
het door de gemeenteraad vastgestelde afwegingskader Grootschalige Duurzame Energieopwekking
Wierden (april 2019) en past bij een plattelandsgemeente als Wierden.
Toch menen wij u namens de fractie NEW een aantal aandachtspunten mee te geven richting de
stuurgroep RES:
Algemeen:
- Het is een ambitieus plan. Mede gezien de onzekerheden t.a.v. de economische ontwikkelingen die
op ons afkomen n.a.v. de Corona crisis hebben we onze bedenkingen over de haalbaarheid van de
doelstellingen in de geschetste tijdlijn.
-

Voor ons blijft het nog enigszins onduidelijk hoe landelijk de inzet op innovaties mee kunnen gaan
tellen in de te behalen doelstellingen.

-

Vanuit het klimaatakkoord werken wij met doelstellingen, veelal een cijfermatige materie.
Uiteindelijk zijn het onze inwoners en ondernemers die voor deze uitdagende doelstellingen
komen te staan als het gaat om de uitvoering. Wij verwachten van u dat daar meer aandacht voor
komt, zowel in communicatie als in financiële ondersteuningspakketten vanuit Rijk en Provincie.

-

Het is van belang dat er meer balans komt tussen de behoefte, gebruik en het opwekken van
duurzame energie. Wij concluderen dat er op dit moment ingezet wordt op het behalen van
doelstellingen t.a.v. de opwek van duurzame energie, echter zijn wij van mening dat
energiebesparing een essentieel onderdeel is bij het behalen van de uiteindelijke doelstellingen, zo
niet de eerste logische stap.

Participatie inwoners en ondernemers:
- Er komt veel op onze inwoners en ondernemers af met de RES en de Warmtetransitie. Participatie
in een vroeg stadium is zeer gewenst. Wij adviseren een landelijke campagne, die per regio en op
lokaal niveau verder gedetailleerd kan worden. Op dit moment zijn er nog veel mensen die geen
idee hebben wat de RES is.
-

De corona crisis trekt een zware wissel op onze economie. Wij verwachten van de stuurgroep dat
goed gekeken wordt naar de ontwikkelingen de aankomende periode en er flexibiliteit komt t.a.v.
de uitvoering van de RES die passend is.

Alle realisaties tellen mee (waarom particuliere daken niet)
- Zon op daken (16 GWh) en zonnevelden (40 GWh): ook particuliere daken dienen meegeteld te
worden. De Provincie Overijssel heeft ingezet op meer zon op daken, alvorens landbouwgronden
worden voorzien van zonnevelden. Tevens heeft de Provincie op 14 mei bekend gemaakt 12.5
miljoen beschikbaar te stellen voor duurzame huizen en wijken. Wij hebben het eerder al aan u
medegedeeld, en blijven bij ons standpunt dat het niet acceptabel is dat zonnepanelen op
particuliere daken niet meetellen in de behaalde resultaten voor de RES. Hoe motiveren wij
inwoners om zon op dak toe te passen, terwijl deze m2 niet mee zullen tellen in de te behalen
doelstellingen, en daarom vervolgens zonneparken geplaatst moeten worden.
o

Wat ons betreft wordt er ingezet op een goed werkende app, waarop inwoners aan
kunnen geven hoe voorzien is in de opwek van duurzame energie. Tevens kan gedacht
worden aan het periodiek van bovenaf bekijken van wijken om de werkelijke situatie te
bekijken.

Terug leveren aan het net:
- Het is van groot belang dat de infrastructuur voor de stroomvoorzieningen en het terug leveren op
orde zijn. Er is veel onduidelijkheid over de infrastructuur en de tijdlijn waarin het net verzwaard
zal gaan worden. De infrastructuur is de basis. Alle projecten dienen wat ons betreft op de tijdlijn
naadloos op elkaar aan te sluiten. Een betere communicatie en informatie is zeer wenselijk naar
gemeenteraden, inwoners en ondernemers.
Warmtevisie

-

Wij hanteren het standpunt dat de huidige infrastructuur vooralsnog zoveel als mogelijk in stand
moet blijven om toekomstige duurzame oplossingen via deze infrastructuur bij de woningen en
bedrijven te krijgen.

Grensgebieden – contact met omliggende gemeenten:
- In de communicatieplannen dient tevens de communicatie met omliggende Gemeenten
meegenomen te worden, met name als we praten over windenergie in de grensgebieden. Wierden
zet volgens het bod, aansluitend op het coalitieprogramma niet in op grote windmolens. Het is niet
wenselijk dat onze buurtgemeenten die deze ambitie wel hebben, deze op de grens gaan plaatsen
van de gemeente Wierden.

Kernenergie en waterstof als oplossingen in Twente op de agenda:
- Kernenergie is een reële optie om te onderzoeken voor NEW. Is kernenergie een thema op de
bestuurlijke agenda van Twente, en wordt vanuit de stuurgroep RES daarover bestuurlijk
nagedacht en gesproken?
-

Tevens staan de ontwikkelingen rondom waterstof bepaald niet stil. Wij realiseren ons dat daar
niet volledig op gewacht kan worden maar vragen u wel om ons mee te nemen bij deze
ontwikkelingen en daar aandacht voor te vragen.

Wij concluderen dat u met het bod vanuit Wierden voor de RES, zich volledig houdt aan de afspraken die u met
de gemeenteraad van Wierden heeft gemaakt in het afwegingskader grootschalige duurzame
energieopwekking (april 2019). Daarvoor danken wij u.

Wij vernemen graag een reactie op onze brief.
Namens de fractie Nieuw Enter Wierden
Cindy ter Riet
Fractievoorzitter

