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Geachte heer van Dooren,

In antwoord op uw brief d.d. L4-O4-202O met als onderwerp "Artikel 40 vragen inzake integrale
beslu itvorm in g Energ ietra nsitie" het vol gende :

De RES is een regionale deeluitwerking van het klimaatakkoord, voornamelijk gericht op regionale
invulling van hernieuwbare elektriciteitsopwekking (zon en wind). De RES is uitdrukkelijk géén
regionale invulling van lokaal energiebeleid. Het kan gezien worden als regionale afstemming. De
routekaart is géén lokale uitwerking van de RES, maar bestaat naast de RES

Het lokale energiebeleid gaat verder dan opwekking van elektriciteit door middel van zon- en
windenergie. Hierin wordt bijvoorbeeld richting gegeven aan het aardgas-vrij maken van de gebouwde
omgeving, de energiebehoefte van de mobiliteit en ook de wijze waarop in Weert zonneweides worden
gerealiseerd. Hierbij worden inhoudelijke keuzes gemaakt die niet alleen over klimaatdoelen gaan,
maar ook lokale sociale, economische en landschappelijke elementen spelen hierbij een rol.

De RES is een dynamisch product en zal gedurende de looptijd meebewegen met de ontwikkelingen en
nieuwe inzichten die zich momenteel binnen de energiewereld in snel tempo opvolgen. De RES 1.0 is
dus geen eindproduct. Hetzelfde geldt voor de Weerter Routekaart Energíetransitie. Innovaties en
ontwikkelingen zouden ertoe kunnen leiden dat doelstellingen sneller, goedkoper of op een alternatieve
wijze gerealiseerd worden. Het heeft daarom geen zin om te wachten. Immers wanneer de RES is
vastgesteld, gaat een proces lopen om op basis van nieuwe inzichten, innovaties en ontwikkelingen de
RES te verbeteren. Beide trajecten lopen naast elkaar en er vindt continue toetsing plaats, zodat
trajecten niet conflicteren. En daar waar het mogelijk is, versterken beide trajecten elkaar.

De urgentie om de energievoorzieningen te transformeren is hoog. Nu kan Weert zelf sturen. Als het te
laat is, wordt er van hoger hand (Provincie / Rijk) voorgeschreven wat er in Weert gedaan moet
worden. De energietransitie wordt als kans benut om Weert eerlijker, rijker en groener te maken. Dit is
alleen mogelijk als nu gestaft wordt en lokaal de regie gevoerd wordt.
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Gelet op bovenstaande acht het college het niet wenselijk om op de besluitvorming van de RES te
wachten.
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