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Startnotitie RES Noord- en Midden-Limburg

Voorstel

Startnotitie RES Noord- en Midden-Limburg vast te stellen

Inleiding

Aanleiding
De gemeenten in Noord- en Midden-Limburg bundelen de krachten om samen de
uitdagingen aan te gaan die voortvloeien uit het Nationaal Klimaatakkoord. De
belangrijkste parameter: een reductie van de CO2 uitstoot per 2030 met 49olo ten opzichte
van 1990. In 2050 is de doelstelling zelfs om 95olo CO2 reductie te realiseren. Dat is een
ingrijpende opgave die vraagt om een nieuwe manier van omgaan met energie, namelijk
van fossiel naar hernieuwbaar, van centraal naar decentraal en van vraag gestuurd naar
aanbod gestuurd.

Nederland is verdeeld in dertig regio's die elk via een Regionale Energiestrategie (RES)
geacht worden een bod aan het Rijk te doen waarmee de energietransitie gestalte krijgt,
binnen de grenzen van wat technisch, ruimtelijk en sociaal wenselijk is. Noord- en Midden-
Limburg vormen samen één van deze regio's. Opgeteld moeten de regionale plannen
leiden tot het halen van het landelijke doelvan 35 Twh (tera-wattuur) aan duurzame
opwekkingcapaciteit. Het Rijk heeft daarbij niet vooraf de opgave per regio geformuleerd
of eisen gesteld aan de technologie. Indien het de regio niet lukt om een evenredig deel
bij te dragen aan de nationale opgaven, zal het Rijk waarschijnlijk genoodzaakt zijn om
een opgave op te leggen aan de regio.
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Sta rtnotitie
De Regio Noord- en Midden-Limburg is eind 2018 gestart met het schrijven van de
startnotitie voor de RES. Tijdens diverse bijeenkomsten is zowel op bestuurlijk als
ambtelijk niveau input gevraagd voor de clefinitieve startnotitie. Hierin worden uitspraken
gedaan over de wijze waarop we als regio aan de slag willen met de RES. De startnotitie
vormt hiertoe de formele bestuursopdracht en geeft inzicht in het product en proces op
hoofdlijnen. Op basis van de organisatiestructuur die in de startnotitie wordt geschetst, zal

het proces om te komen tot een RES worden verdiept.

De startnotitie loopt vooruit op de formele ondertekening van het Klimaatakkoord. Gelet
op de omvang van de opgave willen we als regio echter nu al aan de slag gaan. Met de

ambitie om deze opgave hoe dan ook met elkaar en met onze stakeholders te realiseren.
We hebben de tijd meer dan nodig om tot een gedragen RES te komen. Mocht er sprake
zijn van wijzigingen in de startnotitie op basis van een definitief klimaatakkoord dan wordt
hierover contact opgerìomen met het bestuurlijk overleg RES. Uiteraard wordt de concept
RES 1.0 niet eerder vastgesteld dan het Klimaatakkoord.

Organisatie
Met het vaststellen van de startnotitie zal de organisatiestruetuur zoals omschreven ook
daadwerkelijk starten. Vanuit de gemeenten nemen de volgende bestuurders zitting in de

stuurgroep: Wethoudcr Kuipers van Horst aan de Maas (voorzitter), Wethouder Pollux van
de gemeente Venlo, Wethouder Roelofs van de gemeente Beesel, Wethouder Lalieu van de
gemeente Maasgouw en Wethouder Evers van cje gemeente Roermonci. Vanuit de
provincie zal de gedeputeerde Energie deelnemen, vanuit het waterschap Dhr. Jansen van
het dagelijks bestuur en vanuit Enexis Dhr. Schuurmans (strategisch adviseur
energietransitie). Daarnaast wordt gevraagd aan de deelnemende organisaties naar
vermogen en rato in personele zin bij te dragen aan het proces door middel van
participatie in de werkgroepen.

Beoogd effect/doel
Heldere procesafspraken om te komen tot een RES 1.0 Noord- en Midden-Limburg voor de

regionale invulling van de gezamenlijke energietransitie

Argumenten
t het is noodzakelijk in het kader van het klimaatakkoord
Het opstellen van een RES is een verplichting die voortvloeit uit het klimaatakkoord.

2 samenwerking is gewenst om de doelstellingen te halen
Het is voor de regio van belang om samen te werken, zodat de kans van slagen op het
behalen van de ingrijpende doelstellingen van de energietransitie vergroot wordt.

3 het is een procesafspraak
Het betreft het vaststellen van een startnotitie, waarin het proces beschreven staat. Er

zijn, behalve ambtelijke inzet, geen verdere verplichtingen. Besluitvorming over de

inhoudelijke invulling van de RES vindt op een ander moment plaats.

Kanttekeningen en risico's
N.V.T.

Financiële, personele en juridische gevolgen
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Voor het doorlopen van het RES proces is een ambtelijk capaciteit van 12 uur per week
gemoeid. Deze wordt binnen de reguliere taken opgevangen. Behalve de capaciteit die het
kost, levert het samenwerken ook tijdbesparing op. Zo zal o.a. binnen de RES een
belangrijk voortraject voor het realiseren van de transitievisie warmte voor de gemeente
Weert worden uitgevoerd. Momenteel zijn er in deze fase van het proces geen verdere
financiële consequenties te verwachten.

Duurzaamheid
De RES vormt een uitwerking van de elektriciteits-, warmte en energiebesparingsopgave
van de regio. De RES is een dynamisch product dat periodiek met een frequentie van 2
jaar bijgesteld zal worden. Tevens zullen de gemeentelijke ambities afgestemd moeten
worden met de RES. De ambitie van Weert om in 2040 energieneutraal te zijn is al een
stap hoger dan wat momenteel voor de RES noodzakelijk is. Echter is het niet per definitie
zo dat elke gemeente dezelfde mogelijkheden heeft om de ambitie te verwezenlijken. Als
voorbeeld kan het zo zijn dat in Weert minder windturbines kunnen worden gerealiseerd,
maar wel restwarmte over heeft. Binnen de RES wordt op regioniveau gekeken of
gezamenlijk de volledige behoefte kan worden gerealiseerd.

Uitvoering/evaluatie

De startnotitie beschrijft het proces om te komen tot RES 1.0. In de startnotitie zijn een 4-
tal werkgroepen geformuleerd die inhoudelijk aan de slag gaan. Deze werkgroepen
worden bemensd door ambtenaren van alle deelnemende gemeenten, aangevuld met
specialisten van Enexis, de provincie Limburg en externe adviseurs. De provincie heeft een
projectleider beschikbaar gesteld die de coördinatie op zich neemt en borgt dat zowel
kwaliteit als snelheid op gewenste niveau is.

Com m un icatie/ participatie

De regio heeft bewust gekozen voor een startnotitie die specifiek in gaat op de
randvoorwaarden om te komen tot een RES 1.0. Tijdens het proces zal samen met raden
een verdiepende slag worden gemaakt door het opstellen van randvoorwaarden en
uitgangspunten voor de RES 1.0. Deze uitgangspunten worden ook getoetst bij de
belangrijkste stakeholders. Daarnaast zal in deze fase ook een aparte aanpak worden
ontwikkeld voor communicatie en het creëren van draagvlak.

Overleg gevoerd met

Intern:

- R&E Anouk Cramers

Extern:

- AO SML Energie, Aanjaagteam RES Midden- en Noord-Limburg

Bijlagen:

Startnotitie RES
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