DUS Weert.

==============
COMMISSIEVRAGEN 19 MEI/ NAAR AANLEIDING VAN AGENDAPUNT RES 1.0
VASTSTELLEN EN KENNISNEMEN.
Thans ligt het raadvoorstel RES 1.0 voor. Aan de raad wordt voorgesteld om de RES 1.0 vast te
stellen. Uit de bijgevoegde informatie bij het voorstel blijkt dat aan de gemeenteraden van Echt
Susteren en Roermond wordt voorgesteld om in te stemmen met de ambities genoemd in de
samenvatting van de RES 1.0 en de verdere inhoud van de RES 1.0 te beschouwen als toelichting
(kennis nemen van). De motivering hiervoor is dat de RES 1.0 dusdanig omvangrijk is dat
onduidelijk is waarmee wordt ingestemd.
DUS Weert is voorstander van deze aanpak: Vaststellen van de ambities genoemd in de RES 1.0
en kennisnemen van de notitie Res 1.0, de netwerkimpactrapportage en het consultatie
ontwerp. Wat vindt u van deze benadering?
GELIJK SPEELVELD BIJ DE UITVOERING.
De uitvoering van de RES wordt vorm gegeven middels een uitvoeringsconvenant en bestuurlijke
afspraken.
Hoe wordt geborgd dat bij de uitvoeringvan de RES 1.0 er sprake is van een gelijk speelveld. (dat
de uitvoering plaatsvindt op basis van dezelfde regels die gelden voor alle partijen)?
Kunt u toezeggen dat het uitvoeringsconvenant voor wensen en bedenkingen wordt voorgelegd
aan de raad?
UITVOERINGSLASTEN.
Een van de gevolgen van de vaststelling van de RES 1.0 is dat er een uitvoeringsconvenant komt en
een uitvoeringsorganisatie op poten wordt gezet. Volgens voorzitter Kuipers van de RES regio NML
hebben gemeenten thans veel te weinig geld en mensen om de energiestrategiën uit te kunnen
voeren (dagblad DL 15 mei). Het gaat dan om 1,6 miljard euro voor de 30 regio's tot en met 2024.
Weert heeft voor de RES 1.0, 20 duizend euro en voor de transitievisie warmte 50 duizend euro
uitgetrokken. Kunt u ons een actueel overzicht geven van de uitvoeringslasten voor Weert tot en
met 2024?
RUIMTELIJKE EN ANDERE IMPACT.
De uitvoering van de RES tot en met 2030/2050 is een ambtieuze opgave. Met name het
bestemmen en vergunnen van projecten binnen het omgevingsbeleid. De benodigde opslag. De
netcapaciteit en de zoektocht naar geschikte lokaties.
Is het mogelijk/zinvol deze acties integraal op te pakken binnen en buiten de RES regio's?
OPWEK EN VERBRUIK.
In de RES 1.0 wordt een doorkijkje gegeven inzake de periode 2030-2050. De opwek van de 1,2
terawattuur per jaar is volstrekt onvoldoende voor de periode 2030-2050. Dat komt onder andere
door de uitvoering van de transitievisie warmte (regionale structuur warmte) waarbij een grotere
behoefte aan elektriciteit wordt verwacht. Ook de EU heeft bij Europese Wet de ambities richting
2030 en 2050 al verhoogd.
Kunt u ons enig inzicht geven wat dit landschappelijk en financieel gaat betekenen voor de
gemeente Weert?
VAN HET GAS AF.
Uiteindelijk is het, volgens de RES 1.0, de ambitie dat Nederland in 2050 van het gas af is. Uit een

publiekspresentatie over de transitievisie warmte onlangs bleek dat daarvoor 9 miljoen gebouwen
van het gas af moeten. De afgelopen 2 jaar zijn er slecht 10 duizend woningen van het gas gehaald.
Volgens het economisch instituut voor de bouw (EIB) moeten er tot 2050 jaarlijks circa 300.00
woningen van het gas. Daarvoor ontbreken, volgens het EIB, de mensen en de middelen (750
miljard euro/net impact-opslag-afkoppeling). Het lijkt erop dat er een enorme kloof is tussen
ambitie en datgene wat reëel is.
Hoe gaat u in Weert en de regio deze problematiek aanpakken? Is het niet beter om nu te
besluiten om de ambties inzake de regionale energietransitie te handhaven maar om het tijdpad
te verruimen?
WOONLASTENNEUTRALITEIT.
Huishoudens worden gedwongen om te investeren teneinde te kunnen voldoen aan de ambities in
de klimaatwet, het klimaatakkoord en de ambities van gemeenten. Er wordt daarbij uitgegaan van
-woonlastenneutraliteit- voor huishoudens. Inmiddels blijkt uit berekeningen van het EIB en het
PBL (planburo leefomgeving) dat de helft van de investeringen die een huishouden moet doen niet
terug kan worden verdiend. Van het voornemen om de transitie voor huishoudens
woonlastenneutraaL te laten verlopen komt waarschijnlijk niets terecht zolang de koppeling met
het steeds duurder wordende gas blijft bestaan. Bovendien is de ontwikkeling van
gebouwgebonden financiering door het rijk gestopt (brief minIster Ollengren 28 september 2020).
Bent u bereid om via een nadeelcompensatieregeling en verordening huishoudens tegemoet te
komen die als gevolg van dit beleid financieel in de knel komen?
BIO-MASSA EN KERNENERGIE
Energie uit biomasa is vooralsnog een vitaal onderdeel van de toekomstige energiemix.
Houtverbranding via biomassacentrales staat echter onder druk. De ontwikkeling van schone
kernenergie staat niet stil. In de RES 1.0 wordt vastgehouden aan biomassa en het uitsluiten van
kernenergie.
Bent u bereid om in de RES 2.0 deze uitgangspunten te heroverwegen?
EIGEN ENERGIEBEDRIJF.
Uit de RES 1.0 blijkt dat het oprichten van een eigen energiebedrijf complex is, tijd nodig heeft en
veel voorbereiding vergt. In de RES 1.0 wordt voorgesteld het eigen energiebedrijf in te richten als
een groeimodel. Daarmee wordt defacto een voorbesluit genomen. DUS Weert is van mening dat
het thans te vroeg is om al een (voor)besluit te nemen richting een eigen energiebedrijf. DUS
Weert stelt voor om de besluitvorming over een eigen energiebedrijf pas te nemen in de RES 2.0
nadat de raad (raden) daarover breed is (zijn) geïnformeerd waarbij ook het bedrijfsleven
(energiebedrijven) de gelegenheid krijgt om de raad te informeren.
Bent u bereid om in de loop van dit jaar een of meerdere informatiebijeenkomsten te
organiseren over dit onderwerp?
COMMUNICATIE.
De communicatie inzake de RES 1.0 is meegenomen in het actieplan Weerter Routekaart
Energietransitie. DUS Weert maakt zich zorgen over het communIcatietraject. Draagvlak is
essentieel en dat gedurende vele, vele jaren. Dat vereist continuiteit en communicatie vanuit het
dagelijks leven van mensen, teneinde er achter te komen wat hen echt drijft/motiveert.
Graag willen wij nader geïnformeerd worden over de communicatiestrategie mbt de
energietransitie de komende jaren en de rol van de gemeente Weert daarin.
Dank voor de moeite, Rob van Dooren.

