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Onderwerp: RES 1.0 (elektriciteit, warmte en groengas)

De raad, in vergadering bijeen op 15 december 2020;
constaterende dat:
-

-

-

het Klimaatakkoord als doel heeft in 2030 49% minder broeikasgassen uit te stoten dan in
1990;
het Klimaatakkoord daarvoor uitgaat van opwek van 35 Terrawattuur (TWh) ‘hernieuwbare
elektriciteit op land’, met installaties met een capaciteit groter dan 15 kW;
alle 30 energieregio’s een bijdrage moeten leveren aan deze landelijke doelstelling;
er tussen deze energieregio’s echter grote verschillen bestaan en de ene regio zich meer
leent voor de opwek van elektriciteit en de andere regio zich meer leent voor de opwek van
warmte en gas;
in de regionale energiestrategie overheden met maatschappelijke partners, netbeheerders
(voor gas, elektriciteit en warmte), het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners regionaal
gedragen keuzes uitwerken voor opwekking van duurzame energie;
met de regionale energiestrategie in Twente (RES-Twente) ingezet wordt op 1,5 TWh per jaar
hernieuwbare elektriciteit;
voor het regionale aandeel enkel installaties worden meegeteld die elektriciteit produceren uit
wind- en zonne-energie;
de productie van hernieuwbare energie uit warmte (bijvoorbeeld biogas) dus niet wordt
meegeteld voor de nationale doelstelling van 35 TWh;
de inzet van biogas wel deel uitmaakt van de Warmtevisie;
de gemeente Tubbergen binnen de RES-Twente nauw samenwerkt met de gemeenten in
Noordoost-Twente (NOT);
op 1 juli 2021 het RES-bod 1.0 nationaal moet worden ingediend;

overwegende dat:
-

-

het Twentse coulisselandschap uiterst waardevol is en gekoesterd moet worden;
dit bekrachtigd wordt door de inzet van veel (provinciale) middelen voor natuurbehoud en
natuurherstel;
de bouw van zowel windturbines als zonnevelden daar inbreuk op kan maken;
in het Klimaatakkoord de Regionale Structuur Warmte (RSW), waarin inzicht wordt gegeven in
de regionale warmtegraad en de beschikbaarheid van warmtebronnen, als onderdeel van
RES 1.0 wordt benoemd.
de raad van Tubbergen op 30 oktober 2017 het Ambitiedocument Energietransitie Noordoost
Twente heeft vastgesteld;
het Ambitiedocument toont dat er in Noordoost-Twente een grote potentie is voor biogas;
de inzet van warmte en biogas voor hernieuwbare energie het landschap in stand laat;
er een beroep kan worden gedaan op het bestaande gasnetwerk in NOT-verband;

-

het juiste kader moet worden geschapen om de potentie organisatorisch en economisch te
realiseren;

verzoekt de in de gemeenteraad vertegenwoordigde landelijke partijen:
hun politieke achterban te mobiliseren om, via de geëigende kanalen, bij het kabinet aan te dringen
om, binnen de afspraken en in de geest van het Klimaatakkoord, in overleg te gaan met NP-RES en
de mogelijkheden van uitwisseling tussen elektriciteit (RES 1.0) en warmte (RES Warmte) te
onderzoeken;
draagt het college van burgemeester en wethouders op:
-

-

biogas als bron van hernieuwbare energie meer aan te jagen en initiatieven met elkaar te
verbinden;
te onderzoeken:
a. wat het totaal potentieel binnen NOT is van biogas als hernieuwbare energie in de
Warmtevisie;
b. hoe beschikbare bronnen, warmtevraag en infrastructuur logisch, efficiënt en
betaalbaar aan elkaar gekoppeld kunnen worden binnen NOT;
c. welke innovatieve beschikbare warmtebronnen (bijvoorbeeld opslag) nog meer
geschikt zijn in NOT en deze mee te nemen bij het opstellen van de Warmtevisie;
de resultaten van dit onderzoek met de raad te delen;

en gaat over tot de orde van de dag.
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