WENSEN EN BEDENKINGEN/ Energiemix.
Onderwerp: Concept Transitievisie Warmte Weert.
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 6 oktober 2021.
Gezien het voorstel om wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de concept
Transitievisie Warmte Weert.
Constaterende dat;
 in de Transitievisie Warmte is opgenomen dat Weert kiest voor een mix aan oplossingen,
 de Transitievisie niet beslist welke oplossing het beste is, maar welke oplossing het meest
passend,
 er in de Transitievisie Warmte wordt gesproken over technieken als warmtenet en (hybride)
warmtepompen en het voorlopig niet verwijderen van het gasnet.
 er in de Transitievisie Warmte geen duiding plaatsvindt inzake de toekomstige energiemix.
Overwegende dat;
 naast het transport en het verbruik van energie, de opwek van duurzame energie cruciaal is
bij de uitvoering van de Transitievisie Warmte,
 bij de keuze van de toekomstige energiemix, in relatie tot de energiebehoefte en de
leveringszekerheid, waterstof en kernenergie niet kunnen worden uitgesloten,
 de regering aan de Gasunie de opdracht heeft gegeven om het gasnet waterstof klaar te
maken,
 uit een studie uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat
marktpartijen geïnteresseerd zijn in de rol van kernenergie in de toekomstige energiemix.
Spreekt als bedenking uit dat;
 in de visie niet wordt omschreven wat wordt bedoeld met de beste of meest passende
technische oplossing en dat het daarbij ontbreekt aan uitgangspunten en criteria om te
komen tot een keuze,
 in de visie de nadruk wordt gelegd op de aanleg van een warmtenet,
 in de visie onvoldoende wordt onderbouwd welke bedrijven de benodigde restwarmte
kunnen leveren, hoeveel ze kunnen leveren en wanneer ze kunnen leveren,
 de visie onvoldoende duidelijkheid geeft over de toekomstige energiemix.
Spreekt als wens uit dat;
 in de definitieve Transitievisie Warmte wordt opgenomen dat waterstof en kernenergie
deel uit kunnen maken van de toekomstige energiemix,
 in het nog vast te stellen beleid nadere duiding wordt gegeven aan de begrippen 'beste
oplossing en passende oplossing', inclusief welke technische analyse daarbij is toegepast.
En gaat over tot de orde van de dag.
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Besluitvorming: aanvaard.

