Verzameling Wensen en Bedenkingen
Concept-RES vanuit de Raad van Hengelo
Reacties zijn ontvangen van:
- GroenLinks
- PvdA
- Lokaal Hengelo
- ChristenUnie
- VVD
- BurgerBelangen
- SP

18 mei 2020

Beste raadsgriffie,
Hierbij de wensen en bedenkingen van GroenLinks Hengelo over de concept-RES Twente:
•

•

•
•
•
•
•

•

De inlevering van de concept-RES is uitgesteld van 1 juni tot 1 oktober. Zie
https://vng.nl/nieuws/officiele-inleverdatum-concept-res-uitgesteld-tot-1-oktober. Dat geeft
Twente (en Hengelo) meer tijd om het gesprek met de raad en samenleving aan te gaan alvorens
de concept-RES in te leveren. Dus niet alleen schriftelijke reacties zoals deze te verzamelen, maar
ook meer met elkaar in gesprek en discussie te gaan.
De gemeente Hengelo draagt 67 GWh bij aan de 1.500 GWh van Twente. Gezien het inwonertal
van Hengelo lijkt deze bijdrage laag. Het zou goed zijn om in de concept-RES een overweging te
hebben hoe de opgave van 1.500 GWh verdeeld is over de 14 Twentse gemeenten, waarbij
ingegaan wordt op de verdeling tussen stedelijke gebieden en platteland.
Evenzo zou het goed zijn om een paragraaf op te nemen waarin ingegaan wordt op hoe de 1.500
GWh van Twente zich verhoudt tot de landelijke opgave. Is onze bijdrage onderbouwd
evenwichtig?
In Twente is er een duidelijke voorkeur voor zon-op-dak boven zon-op-grond. In de concept-RES
zien we dat niet terug: er wordt gerekend met 21% zon op dak en 36% zon op grond. Dat zou
andersom moeten zijn.
Er zou steviger ingezet moeten worden op het ondersteunen en stimuleren van bedrijven bij zonop-dak. Bedrijven zijn verplicht om energiebesparing uit te voeren als zich dat in 5 jaar
terugverdient.
In het bod van Hengelo wordt uitgegaan van 2 windmolens. De rijkswegen A1 en A35 over
Hengeloos grondgebied bieden naar onze mening de mogelijkheid tot een hogere ambitie ten
aanzien van het aantal windmolens.
In het landelijk gebied wordt voor de warmteopgave sterk ingestoken op het gebruik van biogas.
Bij de toekomstbestendigheid daarvan zijn vraagtekens te zetten, gezien de landelijke druk op
het terugdringen van de veehouderij in NL. het zou goed zijn om dit perspectief te verwerken in
de concept-RES.
Binnen de RES zou er meer aandacht gegeven moeten worden aan de mogelijkheden voor
energiebesparing. Energie die niet gebruikt wordt, hoeft ook niet opgewekt te worden.

Met vriendelijke groet,
Jan Evers,
fractievoorzitter GroenLinks Hengelo
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Vanuit de gemeenteraad van: Hengelo
Ingediend door of namens de raadsfractie: PvdA
Naam indiener: Gerard Kemna
Datum indiening: 12 mei 2020
Reactie PvdA Hengelo op RES Twente 1.0
Het beschikbare gestelde format om te reageren op de RES Twente, concept 1.0 gaat uit van een
mogelijke reactie per pagina. Wij kiezen ervoor om onze reactie op onderstaande wijze te geven.
1. Reactie PvdA Hengelo op hoofdlijnen.
a.

De energietransitie moet door alle burgers actief beleeft kunnen worden. Het moet
haalbaar en betaalbaar zijn voor iedereen. Actieve voorlichting is daarvoor
noodzakelijk.

b.

In minimaal 50% van de ontwikkelde plannen moet sprake zijn van
burgerparticipatie. Burgerparticipatie is dus van groot belang.
Een lokaal of regionaal energiebedrijf zou hier in passen

c.

Opwekking van energie in de vorm van zonne- of windenergie moet zoveel
mogelijk het Twentse landschap ontzien.

d.

Clustering van windmolens en zonneparken op of bij industrieterreinen, langs
snelwegen en langs de grens in aansluiting op Duitse voorzieningen heeft de
voorkeur.

e.

Initiatieven kunnen, mogen en moeten ongetwijfeld in een aantal gevallen
gemeentegrens overschrijdend zijn. Ook samenwerken met andere regio’s en
Duitsland is gewenst.

2. Conclusie.
a.

De RES 1.0 voldoet in eerste instantie in grote lijnen aan de reactie zoals hierboven
weergegeven. Het stuk over warmtetransitie is nog niet te overzien.

3. Volgens de PvdA Hengelo heeft dit de volgende gevolgen voor de gemeente Hengelo.
a.

Duidelijk is dat het huidige beleid van de gemeente onvoldoende is om de
doelstellingen uit de RES 1.0 handen en voeten te geven. De PvdA verwacht dus
aanpassing van het beleid zodat de doelstellingen gehaald kunnen worden.

b.

Hengelo zal zich moeten bezinnen op haar rol in de energietransitie in verband met
het relatief grote aantal industrieterreinen waar Hengelo over beschikt en haar
geografische ligging te midden van de snelwegen in Twente. Zie punt 1.d. De PvdA
Hengelo kan zich voorstellen dat Hengelo een groot aandeel heeft in de plaatsing
van met name windmolens en zonneparken om het Twentse landschap te ontzien.
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Wensen en bedenkingen bij de concept-RES Twente d.d. 15 april 2020
Vanuit de gemeenteraad van Hengelo
Ingediend door of namens de fractie van Lokaal Hengelo
Naam indiener: R.Jaarsma
Datum indiening: 12 mei 2020
No.

Onderwerp Concept RES

Bij blz.

Wens of bedenking

1

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

4 5

2

Samenvatting (proces)
Participatie
Wat heeft RES nodig
Vervolgstappen

7

3

Verdeling gemeenten

10 11

4

1.1 Elektriciteit

12 13

5

Warmte

14 15

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 Zon op dak en niet op de grond. Er is nog bijna 10 jaar tijd om
alle obstakels, zowel juridisch, verzekeringstechnisch als
bouwkundig op le lossen.
Warmtenet via Twence is erg onzeker op lange termijn, gelet
op de ambities m.b.t. de circulaire economie.
Afvalverbranding zal worden afgebouwd.
Biomassa is totale waanzin, volksverlakkerij. Biogas via
vergisting verder uitbouwen.
Snelheid maken met onderzoek naar aqua- en geothermie.

7

2,2 Overige bronnen

8

2,3 Infrastructuur

33 35

9

Ruimtelijke kaders

37

10

3. Proces en analyse

40 43

11

4.1 Van concept naar RES

46 47

12

4.2 Vragen aan het Rijk

13

Overig / algemeen

48 49 Maak het mogelijk bouwvergunningen te weigeren als een
dak niet geschikt is voor zonnepanelen.
Nederland is uitgepolderd. Er komt niet meer oppervlak bij.
Er is in de toekomst veel grond nodig voor uitbreiding van
industrieterreinen en de uitbreiding van steden, mede door
de grote instroom van immigranten.
Onze schaarse landbouwgrond niet misbruiken voor
zonnevelden, die ook nog eens een slechte invloed hebben
op het bodemleven.

33

Straling van de zon wordt slechts voor 15-20% direct omgezet
in elektrische energie, de rest is warmte door absorptie
van infrarood op de zwarte panelen en dit draagt bij aan
opwarming van de aarde, net als b.v. asfaltwegen.

Mogelijkheid van kleine kerncentrale onderzoeken.
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Wensen en bedenkingen bij de concept-RES Twente d.d. 15 april 2020
Vanuit de gemeenteraad van: Hengelo
Ingediend door of namens de raadsfractie: ChristenUnie Hengelo
Naam indiener: S. van den Beukel (fractievoorzitter)
Datum indiening: 14 mei 2020
No Onderwerp Concept-RES
1
Samenvatting (inhoud)
• Twents bod
• Wind en zon
• Ambitie warmte

Bij blz.
4-5

Wens of bedenking
Wind en zon:
 Verhouding zon 52% en wind 35% (windluwe regio)
realistisch vanwege infrastructuur én draagvlak. Focus
vooral op zon en energiebesparing o.a. door isolatie.
 Wat is aanvullende opgave in GWh voor Twente tussen
2030-2015? Graag indicatie geven.
 Zonnevelden op land – voorkeur meervoudig
ruimtegebruik.
 Uitgesproken wens om als G14 samen te werken m.b.t.
realisatie windmolens. Molens vaak in buitengebieden
aan gemeentelijke grens.
Warmte:
 Biogasnetwerk NO-Twente met grensoverschrijdende
mogelijkheden. Graag duidelijk meer focus op
grensoverschrijdend potentiaal. (vgl. No 9)
Algemeen:
 Waarom 13% van energiebronverdeling en 12% warmte
niet ingevuld? Graag sluitende planning. Welke kansrijke
bronnen zijn er nog?
 “Bij tegenvallers zorgen de gemeenten zelf voor
vervangende maatregelen met eenzelfde totale
energieopbrengst in hun gemeente. Uitwisseling tussen
de verschillende duurzame bronnen is mogelijk, met
gelijkblijvende bijdrage per gemeente.” – voor Hengelo
niet haalbaar.
 Teleurstellend dat energieopwekking door Twence, zon
op particuliere daken (pag. 18) en regionale
waterzuivering in RES niet zijn mee genomen. Graag
inzicht voor volledige reële beeldvorming.
 Min. 50% lokale financiële participatie = fors. Welke
tegemoetkomingen zijn er? Vgl. pag. 16 versoepelen
vergunningen, financ. tegemoetkomingen, inperken van
verzekeringen of pag. 21 groene leges, min. pacht,
leningen en garantstellingen. Wat zijn
tegemoetkomingen voor gemeenten vanuit provincie en
rijk? Graag inzichtelijk maken (indicatie) t.b.v.
kaderstelling en afweging in de raden.

2

7



Samenvatting (proces)
• Participatie

Grootschalige turbines in Nat. Landschap NO-Twente
(18+12=200GWh/jaar). Aanpassing provinciale

4
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• Wat heeft RES nodig
• Vervolgstappen

3

Verdeling gemeenten

verordening niet gewenst.
 Draagvlag en burgerparticipatie cruciaal, heldere
communicatie met burgers gewenst ook
tegemoetkoming vanuit gemeente m.b.t. particulier
lokaal ondernemerschap > bevordering eigenaarschap en
daardoor verspreiding draagvlak.
 Tegelijkertijd ook regie pakken. Niet iedereen kan
tevreden worden gehouden.
10-11







Ambitie per Twentse gemeente verschillend. Dit mede
afhankelijk van (door raad goed gekeurde) lokale
beleidsnota’s en diversiteit in politieke ambitie.
Bod Twentse gemeenten verschillend omdat
randvoorwaarden heel divers, vgl. stedelijk gebied contra
platte land. Tot nu toe slechts reëel bod van 13
Gemeentes (Enschede nog onder voorbehoud). Hoe is
dat totaal te duiden?
Bod Hengelo vrij veilig en terughoudend, graag meer
daadkracht en ambitie gewenst. Gemeente Hengelo
heeft weinig oppervlakte in vergelijking met de andere
Twentse gemeenten en heeft te maken met een hoge
dichtheid qua bevolking. Dus een hoge energie vraag
zowel in warmte als elektrisch. Mager bod omtrent
energie maar krachtige ambitie omtrent warmte. Beide
zou in overzicht inzichtelijk moeten zijn.

4

1.1 Elektriciteit

12-13



Behoud Twents coulissenlandschap en Natura 2000
gebieden borgen!

5

1.2 Warmte

14-15



Fig. 5 reg. warmte graag even groot als fig. 3 (RSW)

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









(1) Zon op dak (Hengelo: dak>grond) insteek zeer
gewenst, lastig uitvoerbaar. Graag inzicht in werkelijke
potentie gemeente Hengelo voor zon op dak van
gemeentelijk vastgoed (33% reëel?).
(2) Ondersteuning absoluut noodzakelijk en zeer
gewenst: Meer ambtelijke capaciteit gewenst vgl.
energie coördinator NO Twente.
(3) Graag overzicht techn. analyse van 16 concept
zoekgebieden.
(4)2020 start verkenning pilot A35, i.d.d. kans voor
Twente/ Hengelo én draagvlak. Graag uitrol ook voor A1.
Fig. 10b (? geen nummer) te klein. Resultaten relevant
voor RES 1.0.
(5) Huidige ambitie Hengelo (vergroening/ beken
omhoog) acceptabel, goede ambitie m.b.t. versterken
region. circulaire economie zie omgevingsvisie
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7

2.2. Overige bronnen

35



8

2.3. Infrastructuur

33-35



9

2.4. Ruimtelijke kaders

37



buitengebied.
(6) Gemeente als energiebedrijf? Voorrang aan
particulier en lokaal (!) eigenaarschap door o.a.
gemeentelijke stimulans voor lokale coöperaties. 2e optie
gemeente als energiebedrijf waarbij winst verbonden is
aan geoormerkt doel (investering in energietransitie).
(7) Zeer tevreden met grote warmte-ambitie Gemeente
Hengelo – omvangrijke gemeentelijke investering in o.a.
Warmtenet en uitrol aardgasvrije wijk.
(8) Voorstaander voor uitbouw bio-gas omdat bestaand
gasnetwerk gebruikt zou kunnen worden.
(9) Warmtevraag van gebouwen (65%) tegen werken
door stimulatie van isolatie
(10) Geo- en aquathermie – niet realistisch want veel
caverne’s van Nouryon door heel Twente op ondiep
niveau; lekkage van olie door koppelingen van pijpen tbv
boringen naar de caverne’s.

Geen voorstander van kernenergie (vgl. EUREGIO
discussie nucleair transport in Duitsland, tussenopslag
Ahaus)
 Voorstander van verkenning rol waterstof
Netverzwaring/ netwerkcapaciteit belangrijke
grondvoorwaarde. Duidelijke gemeente en zelfs regio
overstijgende plannen noodzakelijk i.v.m. o.a.
kostenefficiëntie. Dit niet persé tegenstrijdig m.b.t.
participatie van “onderop” als gebieden binnen
participatieproces omgevingsvisie worden geoormerkt
en daardoor versnippering en inefficiëntie wordt
voorkomen. Voorstaander van clustering. Overzicht
huidige spanningsniveaus van regionale en landelijke
netbeheerders als bijlage aan RES gewenst m.b.t.
afwegingskader aanpassing infrastructuur.

Zijn gegevens en juridische besluitvorming omtrent
grensoverschrijdende energieuitwissel, transport en
opslag gereed vóór def. vaststellen RES Twente 1.0?
 Enig grensoverschrijdend pilot gemeente Losser (RES
Twente). Initiatieven zoals pilot EUREGIO
(Windkraftprojekt) tussen Emmen en Haren (D) in
overweging mee nemen. Hier onderzoek naar
energietransport, energieopslag etc. Juridische
vraagstukken omtrent energie over de grens vanuit Rijk
(Den Haag/ Berlijn) regelen. Dan heldere
randvoorwaarden voor grensregio’s.

6
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10

3. Proces en analyse

40-43

-

11

4.1. Van concept naar RES

46-47

Uitgebreid procesvoorstel participatie en communicatie
uitwerking RES in Hengelo beschikbaar; richtlijn
participatieladder. Tevreden mee. Draagkracht belangrijk
maar ook daadkracht vanuit lokaal bestuur (regierol).

12

4.2 Vragen aan het Rijk

48-49

-

13

Overig / algemeen

-
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Vanuit de gemeenteraad van: Hengelo (O.)
Ingediend door of namens de raadsfractie: VVD Hengelo
Naam indiener: Sander Janssen
Datum indiening: 14 mei 2020
No

1

2

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

Bij blz.
4-5

Samenvatting (proces)
• Participatie
• Wat heeft RES nodig
• Vervolgstappen

7

Wens of bedenking
•

•

Energiebesparing krijgt weinig aandacht in de RES-Twente. Terwijl de RES-Twente
zelf wel ambitieus is vinden wij dat een jaarlijkse energiebesparing van 1% niet
ambitieus is. Één van de oorzaken van CO2 uitstoot is ons (hoge) energieverbruik.
Met besparing kunnen we ook bijdragen aan een lagere uitstoot en hoeven we
wellicht minder energie op te wekken.
‘Warmtelevering moet haalbaar en betaalbaar zijn voor de inwoners van Twente’.
Betaalbaarheid kan door marktwerking gestimuleerd worden. Vrije
energieleverancier keuze zou daarom gewaarborgd moeten worden in de RESTwente.

•

3

Verdeling gemeenten

10-11

4

1.1. Elektriciteit

12-13

Wij zijn tevreden met de inbreng van de gemeente Hengelo, zeker gezien de beperkte
omvang van ons onbebouwde grondgebied.
•

Als Twente een windluwe regio is waarom zetten we dan zo sterk in op
windmolens? Is er wel een business-case voor rendabele windmolen?
Staan Natura 2000-gebieden de ontwikkeling van duurzame energie in de weg? Zo
ja hoe moeten wij hier dan mee omgaan? Opheffen?

•

5

1.2. Warmte

14-15

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

Is het gasverbruik in de periode 2004-2018 niet voornamelijk afgenomen voor de
zachtere winters en warmere zomers?
•

6. Verdienmodel: Het opzetten van eigen energieleverancier in bijvoorbeeld de vorm
van een BV is geen overheidstaak. Wij vinden dat energielevering uitstekend aan de
vrije markt kan worden overgelaten. Zo zal er keuzemogelijkheid ontstaan voor de
inwoners van Twente en zal ook innovatie ontstaat om de concurrentie voor te
blijven.
7. Warmtenet: Twente is een energie- en grondstoffenproducent, maar de meeste
HT warmte voor het mogelijke regionale warmtenet komt uit afvalverbranding.
Gezien er ook een ambitie is om afval zo veel mogelijke te recyclen is dit een groot
aandachtsgebied in de risicoanalyse. Zonder risicoanalyse voor de korte en lange
termijn is een warmtenet gebaseerd op afvalverbranding geen duurzame oplossing.
Ook moeten in de berekeningen de CO2 (en andere gassen) uitstoot van de
verbranding zelf en het transport van het afval naar de locatie toe mee worden
meegenomen.
7. Een monopolie op warmte moet voorkomen worden. Het warmtenetwerk dient
losgekoppeld te zijn van de aanbieder. Net als bij elektriciteit waarbij netwerk en
aanbieder geschieden zijn. Zo kan marktwerking ontstaan welke in het voordeel van
de Twentse inwoners zal zijn qua kosten en service.

•

•

7

2.2. Overige bronnen

33

8

2.3. Infrastructuur

33-35

Wij zouden graag een uitgebreidere uitwerking van Thorium en Waterstof zien. Hoe
gaan we initiatieven bijvoorbeeld aanjagen als RES-Regio.
•

Wij pleiten voor het volledig behoudt van het huidige gebruikte en ongebruikte
gasnetwerk. Wij hebben in Nederland één van de beste en fijnmazige netwerken
liggen. Dit netwerk moet bij bijvoorbeeld warmtenet oplossingen niet worden
ontmanteld. Wellicht kunnen we dit netwerk in de nabije toekomst nog gebruiken
voor bijvoorbeeld een waterstofnetwerk.
Bij de infrastructuur ontbreekt energieopslag. Zonne- en Windenergie kennen pieken dalmomenten. Het (tijdelijk) opslaan van deze energie door bijvoorbeeld om te
zetten in waterstof of desnoods opslaan in accu’s kan voor een betere
energieverdeling zorgen.

•

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

Proces en analyse

•

8

Wensen en bedenkingen bij de concept-RES Twente d.d. 15 april 2020
Vanuit de gemeenteraad van: Hengelo
Ingediend door of namens de raadsfractie: BurgerBelangen Hengelo
Naam indiener: Han Daals fractievoorzitter
Datum indiening: 15 mei 2020
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

•

3

Verdeling gemeenten

10-11

Hengelo doet een bod om jaarlijks 67 GWh elektriciteit duurzaam op
te wekken met ca 60 hectare aan zonnepanelen (PV) en 2
windmolens. Dit is slechts 17% van het jaarlijkse
elektriciteitsverbruik in Hengelo. Alle andere gemeenten leveren
tussen de 25% en 35%.
Vraag: Waarom doet Hengelo zo’n laag bod ?
Voorstel: Op basis van het aantal inwoners zou elke gemeente in
haar eigen energiebehoefte voor woningen moeten kunnen
voorzien. Ook al is het oppervlak van bv Hengelo gering.
De energiebehoefte van bedrijven/instellingen is een Twentse
verantwoordelijkheid, omdat het veelal in de werkgelegenheid van
alle Twentse inwoners voorziet en moet daarom naar rato van
inwonersaantallen over de Twentse gemeente worden verdeeld.
Grof berekent komt dat neer op een jaarlijkse opwek van minimaal
100 GWh voor Hengelo.
Dat is 50% meer dan het huidige aanbod.

4

1.1. Elektriciteit

12-13

De gelijktijdigheidfactor:

1

Elektriciteit dat je opwekt moet op hetzelfde moment ook verbruikt
worden.
De mogelijkheid van grootschalige opslag van elektrische energie is
de komende 10 jaar nihil.
Zonnepanelen leveren in de zomer rond het middaguur 10 x zoveel
energie dan in de winter.
Als het donker is levert PV uiteraard niets.
Het elektriciteitsverbruik van woningen (met een warmtepomp) is
in de winter en vooral ‘s nachts het hoogst. Hier vindt een volledige
mismatch plaats met de opbrengst van zonnepanelen.
De praktijk wijst uit dat de opbrengst van zonnepanelen voor slechts
20% direct wordt gebruikt in woningen. 80% wordt aan het net
geleverd en op andere momenten weer uit het net gevraagd.

9

No

Onderwerp Concept-RES

Bij blz.

Wens of bedenking

Dus een gelijktijdigheidsfactor van slechts 20%.
Door Domotica (de vraag naar elektriciteit afstemmen op het
aanbod) is volgens de berekening van de installatiebranche de
gelijktijdigheidsfactor nog op te voeren naar max 40% in de
komende 10 jaar.
Er is dus een maximum van 40% van het elektriciteitsgebruik aan PVopwek. Groter aanbod aan PV-velden leidt tot uitschakeling hiervan
op zonnige dagen, dus in-efficiency.
Windenergie heeft een meer dan 2x grotere gelijktijdigheidsfactor
met de energievraag dan PV-panelen en heeft ook een veel betere
efficiency (kosten/opbrengst-verhouding) tov PV.
Windenergie heeft uit effiency-overwegingen daarom de voorkeur
boven PV, echter de windsterkte in Oost-Twente is het laagst in
Nederland. Tevens zijn er beperkingen op hoge windmolens tav de
veiligheid voor vliegtuigen op Twente-airport. Windenergie is het
meest efficiënt op zee en kustgebieden.
BurgerBelangen is geen voorstander van hoge windmolens in OostTwente en ook niet van incidentele opstellingen in steden en
dorpen.
Indien toch voor hoge windmolens (150m -200 m) wordt gekozen :
Plaats deze dan geconcentreerd (15-20 molens) op grote
industrieterreinen, langs de A35/A1/ N36 b.v: één In Noordwest
Twente, één op het XL-bedrijven terrein en één langs
A35/kanaalzone tussen Hengelo en Enschede.

5

1.2. Warmte

14-15

De informatie over warmtesystemen en afwegingen is zo gering, dat
we geen oordeel kunnen vormen over deze plannen en de
alternatieven.
Isoleren, isoleren, en nog eens isoleren heeft verre de voorkeur voor
alternatieve warmte-opweksystemen/warmtenetten. Dus eerst
maximaal isoleren en als het niet anders kan :
dan pas warmtenettten.

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

• 1. Zon op dak
De plaatsing van PV-panelen op daken (van niet-historische panden)
en bedrijven heeft de voorkeur Grote PV-velden in het
buitengebied zijn uit den boze. PV-velden op niet gebruikte
industrieterreinen zijn een aanvullend alternatief.
Een stimuleringsbeleid om grote dakoppervlakten van bedrijven en
landbouwschuren te gebruiken voor PV heeft prioriteit om zon op
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dak te vergroten. Een financiële bijdrage om dakconstructies te
versterken, hoort daarbij.
Het plaatsen van PV op maatschappelijk vastgoed moet worden
versneld om het goede voorbeeld te geven.
• 2. Dorpsmolen
Kleine/lage windmolens zijn sympathieke initiatieven, die in het
buitengebied een bijdrage kunnen leveren aan de energiebehoefte
van ( enkele ) bedrijven/boerderijen , maar leveren weinig volume in
de opwek. PV heeft hier de voorkeur.
De horizonvervuiling van de dorpsgezichten en landelijke gebieden
door de kleine molens moet worden voorkomen. Dus geen dorps- of
boerderijmolens.
• 3. Concentratie / Grootschalige concentratie wind en zon
(Grote) windmolens hebben een grote horizonvervuiling en
leveren heel veel weerstand op in de samenleving. Concentratie op
een 3-tal gebieden kan deze weerstand verminderen.
Windenergie van grote windmolens hebben echter een grote
opbrengst en gelijktijdigheidsfactor met de gebruikersvraag. Het
concentreren van meerdere grote windmolens op een paar
industrieterreinen heeft daarom de voorkeur boven het plaatsen
van grote molens verspreid over vele plekken in Twente. Plaats
daarom alle 50 à 100 grote molens zoveel mogelijk bij elkaar langs
de A1/A35 nabij de daar gevestigde industrieterreinen.
Grootschalige PV-velden in de buitengebieden zijn onacceptabel.
• 4. Rijkswegen
Het plaatsen van PV langs rijkswegen en op industrieterreinen is te
verkiezen boven het plaatsen van grondgebonden PV in
buitengebieden.
• 6. Verdienmodel
Burgerinitiatieven om opwekinstallaties te plaatsen moeten
maximaal ondersteund worden.
Professionele investeringsgroepen die grote windmolenparken
willen financieren, moeten eveneens worden gefaciliteerd. De
overheid moet zelf terughoudend investeren in energieopwekking.
De gemeenten moeten niet voor energie-ondernemer gaan spelen.
Dit moet aan de markt worden overgelaten.
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• 7. Warmtenet
Lokale warmtenetten zijn energetisch kansrijke bronnen voor
ruimteverwarming. Het koppelen van meerdere verschillende lokale
bronnen ( restwarmte bedrijven, rioolwarmte, warmte uit beken en
oppervlaktewater, RWZI’s ) bieden in combinatie met
warmtepompen een effectieve voeding voor ruimteverwarming.
Het uitbreiden naar grote regionale warmtenetten is risicovol, ivm
de grote afstanden (hoge kosten van de back-bone/lange
transportleidingen en warmteverliezen).
De investeringskosten van warmtenetten zijn echter zeer hoog en
vragen telkens om een goede afweging tussen kosten en
opbrengsten.
De restwarmte van Twence, afvalverbranding is een hoogwaardig
hoogtemperatuursysteem dat stoom van ca. 130 graden levert.
Hiermee wordt zowel warmte als elektriciteit opgewekt, zoals bij
Nouryon. Dit kan zowel voor woningen als voor industriële
processen worden ingezet.
Het gebruik voor woningverwarming, zoals nu gebeurt in de
Marssteden Enschede, is inefficiënt.
Voor Hengelo is de grote hoeveelheid restwarmte (38 graden) van
Nouryon (zoutindampinstallaties) een zeer interessante
voedingsbron voor een groot warmtenet in Zuid-Hengelo waarmee
woning-/kantoor-verwarmingssystemen kunnen worden voorzien.
DEC-centrales (hybride warmtepompen icm gasgestookte cv-ketels)
werken deze restwarmte op naar een hoger temperatuur voor
minder goed geïsoleerde woningen en gebouwen.
• 8. Biomassa en -gas
Het bestaand netwerk van aardgasleidingen moet niet voortijdig
worden verwijderd uit woonwijken. De toepassing van biogas en/of
andere duurzame verbrandingsgassen ( waterstof) , die in de
toekomst mogelijk economisch haalbaar geleverd kunnen worden,
moeten niet worden belemmerd (no-recret).
Waterstof is slechts een energie-overdracht-medium, dat helaas de
komende 10 jaar veel te duur is om te produceren tov een
aanvaardbare energieprijs.
• 9. Warmte platteland
Full-electric warmtepompsystemen zijn alleen interessant in
hoogwaardig geïsoleerde woningen Voor slechte tot matig
geïsoleerde woningen is dit geen oplossing.
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• 10. Aqua- en geothermie
Aquathermie ( warmte uit oppervlakte water)/ bodemwarmte (
warmte uit ondiepe warmte-houdende lagen) icm Laag
Temperatuur-warmtepompen is voor alle (decentrale)
warmtenetten een zeer interessante optie , die nader bekeken en
gestimuleerd moet worden.
Geothermie ( warmte uit grote diepten, > 1 km) vraagt nog veel
onderzoek en is mogelijk pas na 2030 interessant De zeer hoge
investeringen en gevolgen voor de diepe ondergrond, zoals
drinkwaterbronnen moeten op haalbaarheid en risico’s worden
beoordeeld.

7

2.2. Overige bronnen

33

In de alle RES-plannen is nog nauwelijks aandacht voor de opslag
van elektrische energie
De investering in opslag zoals batterijen/accu’s kost nu (bij
grootschalige toepassing) minimaal € 200 /kWh. Een gigantisch
bedrag om alle PV-energie , die terug geleverd wordt, tijdelijk op te
slaan.
De inzet van elektriciteitscentrales om de verschillen op te vangen
(van dag-nacht van PV, de zomer-winter verschillen van PV en de
windstille perioden van windmolens), vragen om een 100%
bijschakelcapaciteit van gasgestookte energiecentrales. Nederland
zal nog tientallen jaren meer dan 50% van de energiebehoefte uit
gasgestookte energiecentrales nodig hebben.
Het zsm uitschakelen van kolengestookte centrales heeft de hoogste
prioriteit voor de CO2 reductie.
Bij de invulling van meer dan 40% PV als opwek zullen bij hoge
zoninstraling veel systemen uitgeschakeld moeten worden omdat
men de energie dan niet kwijt kan.
Hetzelfde gebeurt als voor een verhoudingsgewijze hoge opwek
door windmolens wordt gekozen. Bij een hoge windbelasting zullen
molens worden stilgelegd.

8

2.3. Infrastructuur

33-35

Dat de netwerkcapaciteit moet worden verhoogd op plekken waar
grootschalige opwekking plaatsvindt, is logisch en vraagt een goede
afstemming met de landelijke (TenneT) en regionale
netwerkbeheerders.
Tevens zal door een sterke groei van warmtepompen de capaciteit
voor woningen verdrievoudigd moeten worden
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9

2.4. Ruimtelijke kaders

37

•

10

3.

40-43

De communicatie over de alternatieven en voorlopige afwegingen
naar de inwoners heeft nog niet plaatsgevonden.
Het aanwijzen van de exacte locaties van PV-zonnevelden en vooral
van grote windmolens zal veel weerstand oproepen.
In de gesprekken met bewoners van het buitengebied is het thema
PV en windmolens terloops aan de orde geweest. Zij zijn tegen
grote windmolens en grondgebonden PV systemen
Hoe dit proces van weerstand overwinnen wordt ingezet is
compleet onduidelijk.
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4.1. Van concept naar RES

46-47

•

12

4.2. Vragen aan het Rijk

48-49

•

13

Overig / algemeen

Proces en analyse

Over kosten; investeringen-opbrengsten, financiering, wordt totaal
geen inzicht gegeven.
Alle keuzes, opties, dus dit hele concept RES, hebben geen enkele
grondslag. zonder deze financiële afwegingen.

14

Wensen en bedenkingen bij de concept-RES Twente d.d. 15 april 2020
Vanuit de gemeenteraad van: Hengelo
Ingediend door of namens de raadsfractie: SP
indiener: Hugo Koetsveld
Datum indiening: 15 mei 2020
No

Onderwerp Concept-RES

Bij blz.

Wens of bedenking

1

Samenvatting (inhoud)

4-5

•

7

• Het bod is wel erg optimistisch qua hoeveelheid opgewekte energie. 13% is nog niet
ingevuld, en tegenslag kan leiden tot een nog groter gat. Als we er vanuit gaan dat het
‘laaghangend fruit’ al geplukt is in deze concept-RES, dan ligt er evengoed nog een
ingewikkelde opgave, waarbij een forse extra opgave tot tegenstand onder de bevolking kan
leiden.

• Twents bod
• Wind en zon
• Ambitie warmte

2

Samenvatting (proces)
• Participatie
• Wat heeft RES nodig
• Vervolgstappen

3

Verdeling gemeenten

10-11

• Wij hebben moeite met de mogelijke toevoeging van windmolens aan het nationaal
landschap Noord Oost Twente, terwijl er diverse andere gemeentes zijn die geen enkele
windmolen hebben gepland op hun grondgebied. Wij geven de voorkeur aan plaatsing van
windmolens op plaatsen met een lage landschappelijke kwaliteit.

4

1.1. Elektriciteit

12-13

• Zoveel mogelijk moet voorkomen worden dat plaatsing van grootschalige zonnevelden leidt
tot nog meer monocultuur op het platteland. Tussen en rondom de zonnepanelen dient
aandacht te zijn voor biodiversiteit en het behoud van insecten.

5

1.2. Warmte

14-15

• Bij de aanleg van warmtenetten is een goede communicatie met bewoners onontbeerlijk.
Verder moet goed gekeken worden naar de gevolgen van de rechterlijke uitspraak Amsterdam
Fossielvrij vs. Gemeente Amsterdam over het warmtenet Amsterdam.

6

2.1. Bouwstenen

17-31

• Eens met het uitgangspunt dat zon op het dak de voorkeur verdient boven zonnevelden.
Wellicht biedt het vormen van een corporatie of een samenwerking tussen gemeente en
bedrijven de kans om meer vierkante meters zonnepanelen op daken te realiseren. Tevens
kunnen woningbouwcorporaties een forse bijdrage leveren door hun grote woningbezit. Daar
lezen we nu niks over.

•
•
•
•

1. Zon op dak
2. Dorpsmolen
3. Concentratie
4. Rijkswegen

•
•
•
•
•

5. Twentse Kracht
6. Verdienmodel
7. Warmtenet
8. Biomassa en -gas
9. Warmte platteland

•

De duurzaamheid van biomassa staat steeds meer ter discussie. Biomassa kan nuttig
zijn bij de overgang van fossiel naar echt duurzaam, maar wij geven de voorkeur aan
zoveel mogelijk gebruik van echt duurzame bronnen.

• 10. Aqua- en geothermie
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2.3. Infrastructuur
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