
DUS Weert.
COMMISSIE R&E VRAGEN: RAADSVOORSTEL UITGANGSPUNTEN RES NML-11 december.

ROL VAN DE RAAD.
In het raadsvoorstel staat dat er één uitgangspuntennotitie en één RES komt voor de hele regio. 
Vraag:
-Is er bij het vaststellen van de definitieve uitgangspunten en bij het vaststellen van de 
definitieve RES sprake van het uiten van wensen en bedenkingen of van een besluit.
-Kan bij de vaststelling van de definitieve RES 1.0 voorjaar 2021 het voorstel nog worden 
geamendeerd? 

STATUS EN MANDAAT PROJECTORGANISATIE.
Bij de uitgangspunten wordt gesteld dat de projectorganisatie RES en gemeenten luisteren naar de 
verschillende wensen en behoeften maar dat de uiteindelijke beslissing blijft bij de 
projectorganisatie RES en de gemeentelijke overheid. 
Vraag?
-Op basis van welk mandaat en op basis van welke status neemt de projectorganisatie deze 
besluiten en staan de raden daarmee buiten spel?

STATUS RES.
Vraag:
-Welke status heeft de RES Noord en Midden-Limburg? (intentieverklaring of besluit dat wordt 
verankerd in lokaal beleid). 

INBRENG WEERT.
De RES Noord en Midden Limburg wordt gevormd door 15 gemeenten, de provincie, het 
Waterschap en de Netbeheerders. De concept uitgangspuntennotite is tot stand gekomen middels 
een projectgroep.
Vraag:
-Welke personen maken deel uit van de RES projectorganisatie en op grond van welke 
competenties?
- Wat is/was de bestuurlijke en ambtelijke inbreng van Weert bij de totstandkoming van de 
concept uitgangspunten voor de RES?
-Welke zijn de 15 gemeenten die behoren tot het RES gebied?

BESLUITVORMING. 
De wethouder heeft eerder in de commissie laten weten veel waarde te hechten aan de 
Routekaart Weerter Energie Strategie (WES?)
Vraag:
-Is het mogelijk om, gezien de samenhang, de besluitvorming inzake RES en WES gelijktijdig te 
laten verlopen?  

OPSLAG VAN ENERGIE EN NETVERZWARING.
Beide aspecten krijgen geen aandacht in het concept terwijl dit nu juist grote knelpunten zijn bij de
opwekking van hernieuwbare energie.
Vraag:
-Bent u bereid voldoende opslagcapaciteit en tijdige netverzwaring als randvoorwaarden op te 
nemen bij de uitgangspunten?



RES IS SOCIAAL VRAAGSTUK.
De invulling van de uitgangspunten wordt met name benaderd vanuit de politiek/bestuurlijke 
invalshoek (politiek reductiedoel) en de technische invalshoek. Wij missen de sociaal-
maatschappelijke invalshoek. 
Vraag:
Bent u bereid het volgende uitgangspunt op te nemen?:
-De energietransitie is met name een sociaal-maatschappelijke opgave-

GEDWONGEN VAN HET GAS/ENERGIE-ARMOEDE.
Uit een onderzoek van het AD blijkt dat er nu al bijna 1 miljoen gezinnen zijn die de 
energierekening niet kunnen betalen. De energietransitie gaat gepaard met invoering en 
aanpassing van o.a. Warmtewet en gaswet. Gemeenten krijgen waarschijnlijk de bevoegdheid om 
mensen gedwongen van het gas af te halen.
Vraag:
Bent u bereid om in de uitgangspuntennotitie en de RES het volgende op te nemen? 
-In de RES gemeenten van Noord en Midden-Limburg wordt niemand gedwongen van het gas 
afgekoppeld vanwege de energietransitie-.

ROL INWONERS EN BEDRIJVEN.
Wij missen in het hele traject de inbreng van onze inwoners en van bedrijven. Participatie is 
essentieel ter verkrijging van draagvlak. Volgens het concept zijn de individuele gemeenten 
verantwoordelijk voor de communicatie van het lokale energiebeleid.
Vraag:
-Bent u bereid om een lokale adviesraad/klankbordgroep van onder andere burgers en bedrijven
in te stellen gedurende de RES/WES periode?

FINANCIËLE COMPENSATIE OMWONENDEN.
Bij de uitgangspunten communicatie en particpatie (p5 no3) wordt gesproken over compensatie 
van omwonenden. 
Vraag:
-Hoe denkt u dit te gaan doen en hoe ver reikt het begrip omwonenden?

REGIONAAL ENERGIE BEDRIJF.
Op pagina 5 onder 4 wordt gesproken over een onderzoek tot het oprichten van een regionaal 
energiebedrijf. 
Vraag:
-Is er al inzicht in de wijze waarop en onder welke condities dit zou kunnen en welke risico's 
hieraan zijn verbonden voor gemeenten (miljoenen verlies Rotterdam), inwoners en bedrijven? 
Toelichting: In Tilburg, Eindhoven en Helmond (stadsverwarming) hebben inwoners te maken met 
slecht geïsoleerde woningen. Dure energie. Hoog vastrecht. Geen vrijheid meer om een 
warmtebron te kiezen (afhankelijk van één aanbieder).

WATERSTOF.
Vraag:
-Bij de opwekking van duurzame elektriciteit ontbreekt Waterstof. Waarom?

AMBITIES RES REGIO'S.
Vraag:
-Is in alle RES regio's het ambitieniveau gelijk?



DEFINITIES HAALBAAR-BETAALBAAR.
In de raad is meermaals gesteld dat de energietransitie vooral haalbaar en betaalbaar moet zijn. Er 
is momenteel grote onrust over de doorberekening van de kosten door netbeheerders en hogere 
belastingen op energie. 
Vraag:
-Hoe gaat u die haalbaarheid en betaalbaarheid definiëren en invullen?
-Wordt er ter voorkoming van energie-armoede voorzien in financiële ondersteuning door 
gemeenten?

QUINTELSTUDIE ENERGIETRANSITIE (P8)
Vraag:
-Wat betekent dit?

EENDUIDIGHEID DEFINITIES.
Het lijkt ons gewenst om in de RES gezamenlijk vastgestelde definities en vaktermen vast te leggen 
en te hanteren om misverstanden in interpretatie te voorkomen middels een verklarende 
woordenlijst (duurzaam-energieneutraal-klimaatneutraal-co2 neutraal-etc).
Vraag:
-Is het mogelijk een verklarende woordenlijst op te nemen in de defintieve RES?

TUSSENTIJDSE ONTWIKKELINGEN.
Vraag:
-Worden tussentijdse ontwikkelingen in de regio die van negatieve invloed zijn op het 
ambitieniveau tijdens de looptijd van de RES verwerkt in de uitgangspunten, RES 1.0 en 2.0? 
Toelichting: Bijvoorbeeld de heropening van de Clauscentrale in 2020 (tien jaar-uitstoot 3 miljoen 
ton CO2 per jaar). 

IMPACT AFSPRAKEN SOLIDARITEIT.
Bij de uitgangspunten wordt gesteld dat de verdeling van kosten en baten met betrekking tot het 
opwekken van energie en de vraag naar energie wordt gebaseerd op solidariteit. 
Vraag:
-Betekent dit dat gemeenten met hoge ambities gaan betalen voor gemeenten met lage 
ambities?

TRANSITIEVISIE WARMTE (TVW)
Gemeenten dienen in 2021 een transitievisie warmte gereed te hebben met daarin een uitwerking 
per wijk voor het afbouwen van het aardgas inclusief tijdpad. 
Vraag:
-Wat is in Weert de stand van zaken? 
-Krijgen de inwoners en de raad hierin ook een stem?
-Is bij overgang naar -all electric- al bekend of de energie-infrastructuur berekend is op de 
overgang?  
-Wordt bij de beoogde leveranciers aan het warmtenet ook de continuïteit van de bedrijven 
meegewogen in verband met leveringszekerheid? (bijvoorbeeld Nyrstar Budel).

AANSLUITING REGIONALE EN LOKALE AMBITIES.
Vraag:
-Hoe gaan de participanten in de RES regio, naast de solidariteits gedachte, borgen dat de 
regionale ambities en het regionale beleid niet conflicteren met de lokale ambities en beleid?



LASTEN EN BATEN GEMEENTE EN INWONERS.
Vraag:
-Wanneer kan een indicatie worden verwacht van de lasten en baten van de energietransitie 
voor de gemeente Weert en de gevolgen daarvan voor de inwoners de komende 10 jaar?

Bij voorbaat dank voor beantwoording,

Rob van Dooren.
DUS Weert.


