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Enkele voorlopige opmerkingen bij het Ontwerp RES 1.0 Noord- en Midden Limburg 

 

De fractie PvdA/GroenLinks Peel en Maas heeft eerder opmerkingen gemaakt bij notities die geleid 

hebben tot de huidige notitie Ontwerp RES 1.0 Noord- en Midden Limburg. Wij zullen die 

opmerkingen niet herhalen. Zeker de opmerkingen wat betreft de betrokkenheid en zeggenschap 

van de gemeenteraden en gemeenschappen, alsmede de noodzaak om dreigende energie-armoede 

te vermijden, behouden wat ons betreft hun actualiteit en geldigheid. We voegen daar een aantal 

opmerkingen aan toe die betrekking hebben op genoemd Ontwerp RES 1.0. We baseren ons daarbij 

met name op de samenvatting met hier en daar een uitstapje naar de omvattende ontwerp-notitie.  

 

Wij plaatsen bij het Ontwerp RES 1.0 de volgende voorlopige opmerkingen: 

 

 

1. Samenhang met andere maatschappelijke domeinen 

pag 4: Onder kopje ‘onze ambitie’ wordt terecht de relatie gelegd met andere sectoren in de 

samenleving die een grote overgang doormaken: landbouw, transport, mobiliteit. ‘Samen versterken 

we elkaar’, is de leus die hierbij staat. Maar…. wij zien nog heel weinig beweging, althans in 

voorwaartsgerichte zin, in deze sectoren; wel veel achterwaarts gerichte bewegingen die de 

energietransitie eerder remmen dan ondersteunen. Het zou goed zijn als vanuit de RES een aantal 

cruciale aspecten benoemd worden waar RES samen met genoemde sectoren aan moet werken, bv 

verkleinen van de veestapel; inperken van vleesproductie vanuit een land dat te klein is om dergelijke 

productie verantwoord vol te houden; een economie die niet langer alle hoop vestigt op eindeloze 

groei op een eindige aarde. 

 

 

2. Nadruk op technologische oplossingen verbloemt werkelijke uitdaging 

pag 5: Energiebesparing en kleinschalige opwek worden bij elkaar gezet en samen opgeteld tot 25% 

minder CO-2 uitstoot. Door deze koppeling blijft onduidelijk wat de kern is van de energietransitie. 

Gaat het om technologische/vernuftige vernieuwingen bij energie-opwekking die het mogelijk maken 

om de thans gangbare wijzen van produceren en consumeren gewoon voort te zetten, alhoewel 

allerwegen signalen komen dat deze wijzen van produceren en consumeren de steen is waaronder 

de adder van de natuurvernietiging schuilgaat? Of gaat het op de eerste plaats om minder verbruik 

van energie door een transformatie van werken en leven, hier in Nederland/EU en ten gunste van 

ontwikkelingsmogelijkheden elders op de wereld? Verkleinen wij in het rijke Westen onze voetafdruk 

op de aarde of blijven we op te grote voet leven en rechtvaardigen we dat door de inzet van 
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technologische oplossingen die hooguit enig uitstel van executie/natuurvernietiging opleveren? Wat 

voor beleid wordt via de RES gevoerd om energie te besparen? Er wordt hard geroepen dat energie 

die we besparen niet duurzaam opgewekt hoeft te worden, maar waar staan in het Ontwerp RES 1.0 

echt haalbare (financieel, technisch en maatschappelijk) besparingsvoorstellen? Op pag 36 e.v. van 

het rapport Ontwerp RES 1.0 wordt met name ingezet op isolatie van woningen en energiezuinige 

apparaten. Je moet wel geld hebben om de woning te laten isoleren en energiezuinige apparaten aan 

te schaffen. Dat geldt ook voor woningen en bedrijfspanden van veel kleine MKB’ers. Een grote 

groep mensen heeft dat geld niet en voor deze groep dreigt energie-armoede: mensen die 

voldoende geld hebben creëren hun eigen kleinschalige energieopwekking en de mensen met geen 

of weinig geld mogen met minder mensen steeds duurder gemaakte resterende collectieve 

voorzieningen – waaronder met name gas – betalen. De slogan ‘iedereen moet mee kunnen doen’ 

klinkt daarom juist voor mensen met weinig geld hol. Het door de gemeente Weert genomen 

initiatief om een fonds in te richten dat gelden beschikbaar stelt voor minima om mee te doen aan 

de energietransitie en daarvan ook de vruchten te plukken, is een creatief voorbeeld dat navolging 

verdient. Maar ook dit sympathieke initiatief blijft zich bewegen op het individuele niveau, terwijl 

naar ons idee meer ingestoken moet worden op een aanpak vanuit het collectief van de lokale 

gemeenschap. Haalbare energiebesparing en het doel dat iedereen mee moet kunnen doen aan de 

energietransitie, vereisen een collectieve aanpak in plaats van de individuele ieder-voor-zich aanpak 

– met ondersteuning van energieadviseurs en leningen/subsidies – waarvoor in de RES 1.0 gekozen 

wordt. Het is goed dat in de RES-nota het probleem van ‘energiearmoede’ benoemd wordt (p 33), 

maar er staat niet een begin van een adequate oplossing bij; volstaan wordt met de verwijzing naar 

het sociaal domein van de gemeente, maar het energie-armoedevraagstuk moet op de eerste plaats 

opgelost worden in het domein van de energietransitie zelf door deze transitie een collectief karakter 

te geven en daarmee te garanderen dat iedereen volwaardig mee kan doen, ook iemand met (te) 

weinig geld. Daar hoort ook bij dat iedereen in een gemeenschap mee kan doen in de lokale 

energiecoöperatie en dat bij het regelen van zeggenschap in die coöperatie een knip wordt gemaakt 

tussen stemrecht en geldinbreng. Stemrecht hebben alle ‘ingezetenen’: iedereen 1 stem. Mensen die 

geld inbrengen krijgen een schappelijke rente, maar hun zeggenschap in de coöperatie is niet groter 

dan de mensen die geen geld hebben om te investeren. De periode dat sprake was van 

censuskiesrecht, alleen kiesrecht voor de mensen met geld, hebben we hopelijk voorgoed achter ons 

gelaten. Het opwekken van duurzame energie is een gemeenschapsvormende opdracht 

(‘commoning’) voor alle bewoners van een buurt, wijk, dorp, regio. 

De door ons bepleite collectieve aanpak zou ook gunstig zijn voor het lokale bedrijfsleven. Wat 

betreft het draagvlak voor energietransitie bij kleinere bedrijven is het zorgelijk dat in het rapport 

Ontwerp RES 1.0 geconstateerd wordt dat bij 90-95% van de bedrijven iets niet in orde is op het 

gebied van energie (p 63). 

 

 

3. Netwerkschaartse en tekortschietend draagvlak 

Pag. 6: Onder het kopje ‘Ambitieprojecten’ wordt gesproken over ‘vele honderden hectares en 

tientallen windmolens’, welke een grote bijdrage aan de regionale opgave vormen. Daarbij wordt 

terecht opgemerkt dat gekeken moet worden in hoeverre het energienetwerk hiervoor het beste 

geschikt kan worden gemaakt; het RES-rapport is hierover niet erg optimistisch: er is nu al sprake van 

schaarste om de opgewekte elektriciteit te transporteren (p 75). Een andere kwestie die speelt bij 

grootschalige opwek en waar te weinig op wordt ingegaan is de vraag in hoeverre bij de bevolking 
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draagvlak is voor dergelijke grootschalige projecten. In dit verband past een kritische opmerking over 

de geringe ‘doorzettingsmacht’ van de regionale RES. Het zwaartepunt van de daadwerkelijke 

uitvoering van de plannen/afspraken ligt bij lokaal maatwerk. Dit mag geen vrijbrief zijn voor 

wankelmoedige bestuurders en raadsleden die bang zijn voor NIMBY-protesten vanuit de eigen 

bewoners en onder het mom van maatwerk in gebreke blijven hun aandeel te leveren aan de 

noodzakelijke energietransitie. Mogelijk zou in de RES-notities de positieve mogelijkheden van de 

energietransitie benadrukt kunnen worden, zeker als bij die transitie het uitgangspunt geldt van 

minimaal 50% - of liefst meer! – collectief lokaal eigenaarschap. 

 

 

4. Bij de energietransitie hoort ook een transitie in tijdgeest 

Pag 8: Wat betreft de energietransitie moet bij de bevolking (en bij menig bestuurder) nog veel 

gebeuren aan het informeren over en het meekrijgen in het besef van de urgentie van 

energiebesparing en duurzame opwekking. Dat is in nog sterkere mate het geval bij de Transitievisie 

Warmte (TVW). In het Ontwerp RES 1.0 wordt gekozen voor een individuele warmteoplossing als 

beste oplossing voor 90% van de woonwijken en buurten in onze regio. Wij zijn het daarmee om 

twee redenen niet eens. De eerste reden is een principiële: warmtebronnen – zeker aardwarmte, 

bodemenergie en omgevingsenergie – zijn een collectief goed met een gemeenschapsvormende 

potentie/werking. Het gebruik van zo’n goed moet gebeuren in het belang van allen en niet in het 

individueel belang van mensen die het geld hebben om voor zichzelf een warmtepomp aan te laten 

leggen. De tweede reden is pragmatisch: bij de nu gekozen invalshoek van individuele 

warmteoplossing zullen veel woningen verstoken blijven van warmtetransitie, omdat veel 

bewoners/eigenaren – er is een hoog percentage eigen woningbezit in onze regio – onvoldoende 

financiële middelen hebben om de nodige voorzieningen op eigen kracht tot stand te brengen. Bij de 

energietransitie hoort ook een transitie in tijdgeest. Het neoliberale mens- en maatschappijbeeld van 

de zelfbewuste burger die zijn leven zelf in de hand neemt, zijn eigen keuzes maakt, zijn eigen 

boontjes dopt, naar eigen goeddunken en belangen gebruik maakt van zijn eigendom en van 

hulpbronnen zonder om te zien naar de welvaart en het welzijn van allen, is hoognodig toe aan 

transitie. We kunnen niet blijven koersen op een geïndividualiseerd mensbeeld dat ons voor een 

groot deel in de huidige klimaatproblemen heeft gebracht. Het is jammer dat dit inzicht niet in de 

RES tot uiting komt. 

 

 

5. Er wordt geen afstand genomen van gebruik van houtige biomassa 

Uit het RES-rapport (p 89) blijkt dat de opstellers zich beperken tot de potentie/beschikbaarheid van 

biomassastromen voor vergisting (groengas), maar er wordt verder geen afstand genomen van het 

verbranden van houtige biomassa om warmte te produceren. Gezien de reeds langer bekende 

inzichten over kwalijke aspecten van deze biomassa vinden wij het jammer dat geen afstand 

genomen wordt van het gebruik van houtige biomassa. Positief is dat op pag 92 van het RES-rapport 

kort ingegaan wordt op Ecovat als een potentieel kansrijk lokaal project. Laat dat een aansporing zijn 

voor het College van Peel en Maas om wat meer enthousiasme en vaart te zetten achter het steunen 

van dit lokale project en wat meer tempo en daadkracht aan de dag te leggen wat betreft het 

duurzaamheidsbeleid. 
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6. Lokale energiecoöperaties verdienen meer steun 

Pag 10: Hoewel de gemeenteraad van Peel en Maas zich in zijn reactie op de uitgangspuntennotitie 

RES heeft uitgesproken te streven naar 100% lokaal eigenaarschap, vinden wij het toch positief dat 

het Ontwerp RES 1.0 zich duidelijk uitspreekt voor het realiseren van minimaal 50% lokaal eigendom 

bij grootschalige zon- en windprojecten. Voor grotere helderheid over het begrip ‘lokaal eigendom’ 

zou nog beter geformuleerd kunnen worden, dat het gaat om collectief eigendom van de betrokken 

lokale gemeenschap. Een duurzame economie zal veel meer dan thans in de globale economie 

gebruikelijk is, een kleinschaliger lokaal georganiseerde economie moeten zijn. Daar past een 

energieopwekking bij die ook kleinschalig wordt opgezet in de vorm van een gemeengoed van de 

lokale gemeenschap. Daarom is het erg belangrijk dat lokale energie-coöperaties goed toegankelijk 

zijn voor alle leden van een lokale gemeenschap en dat deze leden ook allen zeggenschap hebben, 

los van de omvang van hun eventuele financiële participatie. Wij zijn van mening dat zo’n lokale 

energiecoöperaties alle steun verdienen en daarom zijn wij voorstander van een stevig regionaal 

duurzaamheidsfonds, dat ook subsidies geeft als de gelden niet meteen terugvloeien. In het RES-

rapport wordt opgemerkt dat er al verschillende fondsen zijn (pag 121) en dat er daarom geen 

behoefte is aan een (nieuw) regionaal revolverend fonds. Wij onderschrijven deze opvatting niet. Er 

mag wat ons betreft best meer overheidsgeld, ook à fonds perdu, besteed worden aan het 

ondersteunen van lokale energiecoöperaties. Dat zijn broedplaatsen niet alleen voor het vernieuwen 

van energieopwekking, maar ook voor het vernieuwen van gangbare economieconcepten. In het 

RES-rapport wordt met name ingezet op het geven van grotere bekendheid aan bestaande fondsen 

ten behoeve van energiebesparing, maar wat ons betreft mag daarnaast het accent gelegd worden 

op collectieve energieopwekking via lokale coöperaties en voor dat doel is een aanvullend regionaal 

fonds wel degelijk nodig. Als op die manier lokale coöperaties voldoende armslag krijgen, is de 

geleidelijke opbouw van een regionaal energiebedrijf (pag 122) niet nodig.  

 

 

Tot zover onze voorlopige opmerkingen bij het Ontwerp RES 1.0 
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