Voor de RES 1.0 zijn wensen en bedenkingen meegegeven door de gemeenten, provincie en waterschappen. Hieronder vindt u een samenvatting van meegegeven wensen
en bedenkingen, en hoe die zijn meegenomen bij de totstandkoming van de RES 1.0. Dit overzicht is bedoeld als bijlage voor het raadsbesluit.
Wat
Betrekken van de Raden

Tekst
Actief betrekken van de Raden bij de totstandkoming van de RES 1.0 en de keuzes die
daarin gemaakt worden.

Energiebesparing

Energiebesparing meenemen als integraal onderdeel van de RES

Proces-participatie

Actief betrekken van bewoners, ondernemers en organisaties in de aanpak naar de RES
1.0.
Laat de omgeving ook financieel mee profiteren van maatregelen in het kader van de
verduurzaming.
Goed dat naar de kaders en spelregels wordt gekeken, er moet namelijk géén vrij spel
ontstaan. Benoem daarbij de rol en verantwoordelijkheid van individuele gemeenten.
Zoek naar meekoppelkansen bij de ontwikkeling van locaties voor energieopwekking:
bijvoorbeeld voor biodiversiteit, groen, recreatie, tegengaan bodemdaling, versterken
landschappelijke kwaliteit.
Actieve afstemming met aangrenzende energieregio's.

Lokaal eigendom
Spelregels en criteria

Buur-regio's

Innovatie, flexibiliteit & opslag
van energie, doorkijk 2050.

Warmtetransitie

Netimpact
Capaciteit en middelen

Neem in de RES kansen voor innovaties mee om energie te winnen uit duurzame
bronnen, zoals kernenergie, thorium, energie uit (stromend) water en groen gas uit
rioolwater.
Neem in de RES kansen voor flexibiliteit en opslag van energie mee, zoals waterstof en
andere energiedragers die kunnen helpen om energieproductie en energievraag op
elkaar aan te laten sluiten.
Neem in de RES een doorkijk op naar het beoogde energiesysteem in 2050 en benoem
hoe innovatieve technieken een rol (kunnen) spelen op deze termijn.
Communiceer over (on)mogelijkheden van warmtetransitie. Mensen moeten weten
wat de plannen in hun gemeente zijn, zodat ze hun eigen investeringsbeslissingen erop
kunnen aanpassen.
Aandacht voor betaalbaarheid. Voorkomen moet worden dat partijen niet mee kunnen
doen omdat ze geen investeringsvermogen hebben. Intensieve lobby richting de
Rijksoverheid is nodig om tot oplossingen te komen.
Zorg dat helder is wat er nodig is om voldoende netcapaciteit te creëren.

Antwoord
De raden zijn tijdens de
uitwerking van de RES 1.0 actief
betrokken.
Energiebesparing is integraal
onderdeel van de RES 1.0.
Intensieve participatie heeft
plaatsgevonden.
Integraal onderdeel van criteria
Integraal onderdeel van criteria

Actieve afstemming heeft
plaatsgevonden, zowel
inhoudelijk als voor participatie
van inwoners aan weerszijden
Is meegenomen in het hoofdstuk
energiesysteem, en zal periodiek
worden herzien

Is onderdeel van Transitievisies
Warmte

Bijlage netimpact.

Samenhang met
omgevingsvisies
Begrippenlijst en heldere
definities

Leg de relatie met eventuele benodigde aanpassingen in het gemeentelijke en
provinciale omgevingsbeleid.
Voeg een begrippenlijst en heldere definities toe.

Is onderdeel van de
vervolgaanpak.
Is toegevoegd

