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Verzoek om schriftelijke beantwoording.
Vragen:
PROCES/ROL RAAD EN SAMENLEVING.
De concept RES 1.0 moet op 1 juni a.s, ter doorrekening door het Planbureau voor de
Leefomgeving, worden ingeleverd bij het Nationaal Programma RES. Voor die tijd stelt het College
de concept RES 1.0 vast. Daarna gaat deze ter kennisname naar de raad. In de concept RES 1.0 zijn
de ambities en doelstellingen van de RES-NML vastgelegd om te komen tot uitvoering van 'het Bod
1,2 TWH' door de gemeenten binnen RES-NML. Daarmee is 'de pap gestort'.
• Wat komt er dan nog terecht van het democratisch besluitvormingsproces en participatie
door de samenleving (draagvlak)? De vastststelling van de definitieve RES 1.0 in maart
2021 is daarmee immers defacto een formaliteit.
OMGAAN MET ENERGIE.
In het raadsvoorstel staat vermeld dat we inzake de omgang met energie moeten overschakelen
van vraaggestuurd naar aanbod gestuurd.
• Wat wordt daarmee bedoeld?
BRIEF RES NML.
In de brief en in de notitie staat dat niet alle Uitgangspunten uit de notitie worden meegenomen in
de concept RES 1.0.
• Welke uitgangspunten worden niet meegenomen en waarom niet?
CONCEPTBOD RES-NML/LANDSCHAPPELIJKE IMPACT-LEEFBAARHEID.
In de concept RES 1.0 staat het conceptbod van de RES-NML. In de Uitgangspuntennotitie staat als
bod 1,2 Terawattuur (TWH) genoemd.
• Kunt u, in aantal windmolens en hectares zonnepanelen, aangeven wat de
landschappelijke impact is voor de RES-NML regio in het algemeen en specifiek voor
Weert?
ROUTE 35.
Wanneer de 30 RES biedingen samen opgeteld niet leiden tot 35 TWH wordt een
verdeelsystematiek toegepast Route 35 genoemd.
• Wat behelst deze verdeelsystematiek en wie heeft daarbij de regie en het mandaat?
• Kan de Route 35 procedure leiden tot aanpassing van het conceptbod van de regio NML?
• Mocht Route 35 niet tot resultaat leiden wie heeft dan aanwijzingsbevoegdheid de
provincie en/of het Rijk?
BETROUWBAARHEID.
De grootschalige opwekking van energie op basis van de RES doelstellingen is voornamelijk
gebaseerd op weersafhankelijke energie (zon, wind) op het land.
• Bent u bereid in de RES 1.0 een bepaling op te nemen met betrekking tot
leveringszekerheid van elektriciteit en warmte?

UITGANGPUNTEN WARMTE.
Bij deze uitgangpunten staat in de notitie vermeld dat er, om te komen tot duurzame warmte, een
periode van hybride oplossingen nodig zal zijn.
• Bent u bereid om in de RES 1.0 daarbij de randvoorwaarde op te nemen dat er met het
afkoppelen van het gasnet wordt gewacht tot per wijk de beste oplossing is gevonden en
er een betrouwbaar en betaalbaar alternatief is?
• Bent u tevens bereid om in de RES 1.0 een bepaling op te nemen dat het gasnet in
afgekoppelde woningen blijft behouden om te dienen voor toekomstige innovatieve
toepassingen zoals waterstof?
DE ROL VAN DE OVERHEID MIDDELS EEN REGIONAAL ENERGIEBEDRIJF/COLLECTIEF LOKAAL
EIGENAARSCHAP BIJ OPWEKKING/ROL VAN DE ENERGIECOÖPERATIES/INSTELLING REVOLVEREND
FONDS/ZELF INVESTEREN IN ENERGIEVOORZIENINGEN.
Blijkens de brief bij het raadsvoorstel worden deze aspecten uitgewerkt in de concept RES 1.0.
Gezien de mogelijk vergaande inhoudelijk en financiële risico's en consequenties bij de
concretisering van deze aspecten vinden wij dit zeer bezwaarlijk. Temeer daar de concept RES 1.0
uitsluitend ter kennisname aan de raad wordt aangeboden nadat deze op 1 juni al is ingeleverd bij
het Nationaal Programma RES.
• Bent u bereid om bij de de vaststelling van de definitieve RES 1.0 door de raad, de raad
over genoemde aspecten separaat te laten besluiten?
ROL NETBEHEERDER ENEXIS.
Uit publicaties blijkt dat Enexis de kosten van de netverzwaring wil doorberekenen aan Limburgse
gemeenten. De totale netverzwaring in Nederland kost circa 17 miljard euro.
• Wat betekent, in financiële zin, deze opstelling van ENEXIS voor de gemeente Weert en
voor de inwoners en bedrijven.
• Vallen de lasten van de netverzwaring onder de 'woonlastenneutraliteit' of zijn dit voor
de consument extra lasten?
PROJECTEN.
Voorzover ons bekend moeten per 1 januari 2025 alle vergunning zijn verleend voor initiatieven en
projecten die moeten leiden tot het behalen van de RES doelstellingen in de regio's.
• Wat gebeurt er wanneer er vanuit de private sector te weinig projecten worden
aangemeld voor het behalen van de doelstellingen?
• Hoe voorkomt u dat 'gelukzoekers' projecten ontwikkelen en meteen weer
doorverkopen? Hierdoor wordt de regio belast maar krijgt er niets voor terug.
LOKALE ROUTEKAART ENERGIENEUTRAAL WEERT 2040.
In het raadsvoorstel staat vermeld dat er naast de RES-NML een lokale Routekaart Energieneutraal
Weert 2040 wordt opgesteld.
• Is de lokale Routekaart een vertaling van de definitieve RES 1.0 of is de Routekaart een op
zichzelf staande lokale ambitie die aanvullend is op de RES-NML 1.0?
FINANCIËLE GEVOLGEN.
De kosten om te komen tot een RES 1.0 worden blijkens het raadsvoorstel gefinancierd uit
Rijksmiddelen.
• Wat zijn de lasten voor de gemeente Weert wanneer de ambities en doelen genoemd in
de definitieve Uitgangspuntennotitie worden uitgevoerd.
• Komen deze lasten bovenop de benodigde middelen voor de realisatie van de Routekaart

•

Weert Energieneutraal in 2040?
Het PBL zal in een scenario-analyse ook een indicatie geven van de transitiekosten voor
de eindgebruiker. Wanneer kan deze worden verwacht?

GASKLEVERS.
In de notitie zijn enkele nieuwe uitgangspunten toegevoegd waaronder sociale aspecten en
energie-armoede. In Binnenlands Bestuur van februari hebben we kunnen lezen dat gemeenten
mensen kunnen dwingen van het gas af te gaan. Onder andere in Utrecht wordt dit in overwogen
in het kader van een pilot in het Programma aardgasvrije wijken. In genoemd artikel wordt
gesproken over 'gasklevers'. Deze term is sowieso bedenkelijk.
• Bent u bereid om in de RES 1.0 een bepaling op te nemen dat in de RES-NML regio
niemand gedwongen van het gas af moet?
TENSLOTTE.
We leven vanwege de Coronacrisis in een onzekere tijd. Er wordt veel gevraagd van iedereen. De
crisis zal vergaande sociaal-maatschappelijke en economische gevolgen hebben.
• Bent u bereid om samen met de andere betrokken partijen en in overleg met het Rijk de
nodige flexibiliteit in acht te nemen met betrekking tot de deadlines en de daaruit
voortvloeiende uitvoeringsactiviteiten?

Dank voor de moeite.
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