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Uitgangspunten Regionale Energiestrategie (RES) Noord- en Midden Limburg

Voorstel

1. Kennis te nemen van de concept uitgangspuntennotitie RES Noord- en Midden Limburg
d.d.31-10-2019

2. Aan de raad voor te stellen wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien
van de concept uitgangspuntennotitie RES Noord- en Midden Limburg d.d. 31-10-2019

Inleiding
De gemeenten in Noord- en Midden-Limburg bundelen de krachten om samen de
uitdagingen aan te gaan die voortvloeien uit het beoogde Nationaal Klimaatakkoord. De
belangrijkste opgave: een reductie van de CO2 uitstoot per 2030 met 49olo ten opzichte
van 1990. In 2050 is de doelstelling zelfs om 95o/o 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 RES geacht worden een bod aan het
Rijk te doen waarmee de energietransitie gestalte krijgt, binnen de grenzen van wat
sociaal, ruimtelijk en technisch 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 doel van 35 Twh (tera-wattuur) aan grondgebonden duurzame
opwekkingscapaciteit. Het Rijk heeft daarbij niet vooraf de opgave per regio geformuleerd
of eisen gesteld aan de technologie. Overigens gaat het hierbij om de opgave tot 2030. De
uiteindelijke ambitie van 2050 is nog ingrijpender. De RES kan gezien worden als het
startpunt van de transitie en zal op gezette tijden worden geactualiseerd (waarschijnlijk
elke 4 jaar).

Tevens omvat de RES een Regionale strategie voor warmte (RSW). Deze kijkt op
regionaal niveau naar de warmtetransitie en biedt input voor de gemeentelijke
Transitievisie warmte die eind 2021 dient te worden vastgesteld door de raad
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Proces
De RES organisatie heeft een startnotitie opgesteld waarin het proces tot de vaststelling
van RES 1.0 is beschreven. Deze heeft het college op d.d. 13-08-2019 vastgesteld.
Gedurende het proces krijgen de gemeenteraden op gezette tijden de gelegenheid hun

bijdrage te leveren:
- Consultatie uitgangspunten RES 1.0 (ligt nu voor)
- Vaststellen uitgangspunten RES i.0
- Vaststellen definitieve RES 1.0

Voorgesteld wordt om middels het bijgevoegde raadsvoorstel de raad in de gelegenheid te
stellen om wensen en bedenkingen aan te geven ten aanzien van de uitgangspunten.

Conceot Uitgangspu nten notitie
Tijdens het bestuurlijk overleg RES van 31-10-2019 is afgesproken het voorliggende
concept ter consultatie aan te bieden aan de gemeenteraden.

In het concept zijn de uitgangspunten onderverdeeld en uitgewerkt in 5 thema's:

Algemeen
De algemene uitgangspunten geven de kaders waarbinnen de RES zlch laat
gelden. Verder wordt ingegaan op maatschappelijke aspecten, zoals draagvlak en

betaalbaarheid.

Communicatie en pa rticipatie
De energietransitie veroorzaakt een verschutiving van centrale
energievoorzieningen naar decentraal. Het ls van belang om burgers te begeleiden
bij deze transitie, omdat het impact heeft op de omgeving. Tevens zijn er kansen,
bijvoorbeeld door participatie komen baten ten goede van de omgeving'

Energiebespa ring
Wat niet aan energie verbruikt wordt, hoeft niet opgewekt te worden.
Energiebesparing is daarom een belangrijk aspect voor de transitie.

Grootscha lige opwekkin g va n hern ieuwba re e lektriciteit
Gas wordt afgebouwd en de elektriciteitsvraag zal groeien. Tevens dient deze met
hernieuwbare energie te worden geproduceerd om aan de klimaatdoelstelling te
kunnen voldoen. De uitgangspunten geven richting aan de maat en wijze van
grootschalige elektriciteitsopwekking in de regio.

Warmte
Er wordt gewerkt aan een Regionale Strategie Warmte, waarin op regionaal niveau
de huidige warmtebronnen en warmtevraag inzichtelijk wordt gemaakt en tevens
de haalbaarheid van verschillende technieken voor de regio worden beoordeeld.

Zie de bijgevoegde notitie voor de verdere uitwerking per thema' In de

uitgangspuntennotitie is vastgelegd aan welke sociale, ruimtelijke en technische
voorwaarden dient te worden voldaan bij het realiseren van de regio opgave.
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Beoogd effect/doel

Het verkrijgen van wensen en bedenkingen ten aanzien van de uitgangspunten voor het
opstellen van de RES. Alle raden van Noord- en Midden-Limburg worden in de positie
gebracht om input te leveren aan de uitgangspunten voor de RES, zodat er een breed
gedragen uitgangspuntennotitie kan worden opgesteld.

Argumenten

2.1 Aansluiting met de lokale ambities is noodzakelijk.
De RES is een regionaal proces en product. Het is van belang dat de RES aansluit bij
lokale ambities en voorkeuren, zodat regionaal en lokaal beleid niet met elkaar in
conflict raken. Hierbij kan verwezen worden naar het beleidskader Duurzame
Ontwikkeling 20L5-2020, waarin de brede ambitie van Weert voor energietransitie,
biodiversiteit, klimaat en circulariteit staat beschreven.

2.2 Consultatie is een procesafspraak vastgelegd in de startnotitie RES
In het startdocument is vastgelegd op welke wijze de gemeenteraden van de RES
regio Noord- en Midden-Limburg worden meegenomen in de totstandkoming van de
RES 1.0.

Kanttekeningen en risico's

Er komt één uitgangspuntennotitie voor de hele regio. Het is dus mogelijk dat niet alle
input meegenomen gaat worden. De projectgroep RES zal onder aansturing van de
stuurgroep RES op basis van alle consultaties van de 15 deelnemende gemeenten een
definitieve uitgangspuntennotitie opstellen. Deze wordt ter vaststelling aangeboden aan de
raden, zodatze alsnog een laatste stem hebben.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing

Duurzaamheid

Weert heeft de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. De regionale energie strategie
geeft mede invulling aan deze ambitie, waarbij ook de synergie in de regio behulpzaam
kan werken. Het ontwikkelen van gemeenschappelijke uitgangspunten is een eerste stap
om te komen tot een regionale energiestrategie (RES 1.0)

Uitvoering/evaluatie

Op basis van de consultaties van alle deelnemende gemeenten wordt de concept
uitgangspuntennotitie aangepast. Hierbij wordt getracht zoveel mogelijk aansluiting te
vinden bij alle gemeenten. De vaststelling van de definitieve uitgangspuntennotitie door de
raad is gepland medio zomer 2020. De vaststelling van de RES door de raad vindt naar
verwachting medio voorjaar 2021 plaats.

Com m u nicatie/ participatie

Niet van toepassing
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Overleg gevoerd mct

Intern:

Anouk Cramers (Ruimte en Economie)

Extern:

Robert Wilms (Coördinator RES Noord- en Midden-Limburg)

Bijlagcn:

- Raadsvoorstel uitgangspunten Regionale Energiestrategie (RES) Noord- en Midden
Limburg

- Concept uitgangspuntennotitie RES Noord- en Midden-Limburg d.d' 31-10-2019
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