Vragen en antwoorden gecombineerde commissievergadering 22 april 2020

Agendapunt 16: Definitieve Uitgangspuntennotitie RES
VVD
Vraag
Waarom staat het regionaal energiebedrijf nog steeds in de nota? Wat wordt hiermee exact
bedoeld? Hoe verhoudt het regionaal energiebedrijf zich tot outsourcen van bijvoorbeeld spoor 2
focus op kernactiviteiten gemeente?
Antwoord
De wens om niet een regionaal energiebedrijf op te richten is in de uitgangspunten vertaald naar
een onderzoek naar de voor- en nadelen van een regionaal energiebedrijf. Deze wens is dus wel
meegenomen, maar wordt op voorhand niet gehonoreerd.
Vraag
In hoeverre is er aansluiting gezocht bij andere regio’s, Duitsland en België?
Antwoord
De RES richt zich op de regionale invulling van de elektriciteits- en warmteopwekking. Er is wel
aansluiting gezocht door Enexis (en Tennet) voor de distributie van elektriciteit. En ook wordt er
aan kennisdeling gedaan, bijvoorbeeld op gebied van geothermie.
Vraag
Er ligt veel nadruk op de lokale/ gemeentelijke invulling van het beleid. In hoeverre is er dan nog
sprake van regionaal beleid? Vindt er voldoende afstemming plaats over grote projecten?
Antwoord
Het één kan niet zonder het ander. Op regionaal niveau wordt gekeken welke opwekpotenties en
kansen er zijn. Zo heeft bijvoorbeeld de ene gemeente meer mogelijkheden voor wind-energie en
de andere voor warmteprojecten. De gezamenlijke maatregelen leveren de invulling aan het
klimaatakkoord op. De concrete uitwerking en realisatie zal lokaal plaatsvinden.
Vraag
Nog steeds staat er dat de deelnemende partijen zich committeren aan de doelen. In hoeverre is
de gemeente hiermee ‘aansprakelijk’ als de doelen niet gehaald worden?
Antwoord
Op dit moment zijn er geen sancties bepaald. Wel is het zo dat de klimaatwet voorschrijft dat in
2030 49% CO2 reductie gerealiseerd dient te zijn. Deze wet maakt ons allemaal verantwoordelijk.
Vergelijk het met de afspraken over stikstof. Als gemeente zijn we niet individueel aansprakelijk,
maar als land.
Vraag
Waarom zijn er geen regionale financiële uitgangspunten?
Antwoord
Er staan wel financiële uitgangspunten, zoals bijvoorbeeld zoveel mogelijk lokaal eigenaarschap,
financiële participatie burgers en randvoorwaarde financiële haalbaarheid. In de Lokale Routekaart
Energie van de gemeente Weert worden de financiele benodigdheden voor de “route
energieneutraal Weert” inzichtelijk gemaakt en gekoppeld aan concrete maatregelen. De raad heeft
in een motie gevraagd om een deel van de Algemene Reserve te oormerken voor de
energietransitie. Dit wordt behandeld gelijktijdig met het stuk “Nota reserves en voorzieningen en
de begroting” in het najaar.
Vraag
Is het mogelijk dat er een doorbelasting van de kosten die Enexis maakt voor uitbreiding van het
elektriciteitsnet?
Antwoord
De kosten worden altijd doorbelast. Of het nu gaat om kosten van Enexis (gereguleerde tarieven),
Tennet (voor de hoogspanning) of burgers zelf (bijvoorbeeld energieopslag). Het gaat erom dat er
een oplossing wordt gekozen met de “laagste totale kosten” en dat de verdeling hiervan zodanig is

dat burgers en bedrijven niet meer gaan betalen dan de referentie (deze kosten worden ook steeds
hoger, omdat onze afhankelijkheid van de wereldmarkt steeds groter wordt) en dat het voor de
overheid betaalbaar blijft om de infrastructuur aan te passen en in stand te houden.
Vraag
Wanneer komt de Weerter Routekaart? En wanneer komt de financiële uitwerking?
Antwoord
De routekaart (inhoudelijk) komt in juli en de financiële uitwerking zal gelijktijdig met de
behandeling reserves en voorzieningen (verplaatst naar november) plaatsvinden.
Vraag
Is de planning nog steeds realistisch vanwege de Coronacrisis?
Antwoord
Er is reeds geanticipeerd vanwege de Coronacrisis. De coronacrisis geeft veel onzekerheden en we
zullen daarom blijven anticiperen. De RES en routekaart gaat over langere termijn (>10 jaar), en
met de huidige Corona inzichten mag verwacht worden dat het realiseren van de doelstellingen
(2030, 2040 en 2050) door de Coronacrisis geen vertraging oplevert.

