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Deelsessie 2
Waar eerst acht varianten op tafel lagen en besproken zijn, is dit nu verder aangescherpt naar drie
denkrichtingen. In de deelsessie gaan de aanwezigen over deze drie denkrichtingen in gesprek.
Het doel van de deelsessie:
• Bespreken van de drie alternatieven/ denkrichtingen, waar gaat de voorkeur naar uit;
• Wat vinden de stakeholders wel of niet goed aan deze drie denkrichtingen;
• Wat zouden de stakeholders liever anders zien;
• Wat zijn de criteria waar de organisatie rekening mee moet houden, wat betreft de
uitwerking van de RES.
De drie denkrichtingen:
1. Verrijkt RODE-beleid
2. Energieclusters & zonnedaken
3. Kleinschalig spreidingsalternatief
•
•

•

De eerste denkrichting wordt door de aanwezigen als niet gewenst ervaren, hierop
voortborduren zou geen goed idee zijn. Dit beleid wordt door veel gemeenten al aangepast;
De tweede denkrichting heeft bij enkele aanwezigen de voorkeur:
- Er is volgens hen veel winst te behalen op daken.
- Enkele aanwezigen hebben een voorkeur voor grootschalige windprojecten, zodat er
geen versnippering plaatsvindt in het landschap.
- Alleen zonneparken in landschap planten in goed overleg met de buurt;
Wat betreft de derde denkrichting rijst de vraag of middelgrote windmolens wel rendabel
zijn.

Wat zijn de criteria waar de organisatie rekening mee moet houden:
• Kijken naar de randen van de regio.
• Overleg met Duitsland.
• Duidelijkheid over de normen.

Een aantal aanwezigen zet vraagtekens bij de procedure:
• Er is verbazing over de totstandkoming van de drie denkrichtingen. Opgemerkt wordt dat in
de vorige bijeenkomst enkele alternatieven besproken zijn. Er kwam een duidelijke voorkeur
voor windloos naar voren. Nu dit alternatief niet is meegenomen in de drie denkrichtingen
lijkt het dat er niets is gedaan met de inbreng van de vorige bijeenkomst.
• Bezwaar tegen de procesgang en teleurstelling over de procesgang die gevolgd wordt.
• Gevoel dat er geen vat is op de procesgang en besluitvorming. Proces is ondoorzichtig. En
vindt plaats onder vooringenomen kaders.
Overige opmerkingen:
• Als het alternatief windloos, waar de voorkeur naar uitging bij de vorige bijeenkomst,
technisch als ongewenst wordt beschouwd, zou dit niet aangeboden moeten worden. Het
alternatief voor windloos zou duidelijker neergezet moeten worden.
• Er is weinig zicht op het programma van eisen, dit programma wordt als erg rommelig
ervaren. Het moet beter uitgezocht worden waarom de normen zijn zoals ze zijn.
• Zorg wordt geuit dat de discussie nu gaat over zaken waar al besluit over is genomen en niet
over de denkrichtingen.
• Beperking van de energievraag moet hoog op de agenda staan.
• Sterke oproep om de energiestrategie landelijk te regelen en niet regionaal.
• Bij de drie denkrichtingen ligt de focus op 2030. De termijn zou verschoven moeten worden
naar 2050. Op basis van deze focus wordt er te vroeg een beslissing genomen waar
technologische verbeteringen kunnen leiden tot betere oplossingen in de toekomst.
• Denken in oplossingen. Kijken naar oplossingen, landelijk en in de regio.
• Niet terecht dat er nu aan de stakeholders wordt gevraagd om een keuze te maken, terwijl
het niet duidelijk is wat deze keuze inhoudt.

In de deelsessie zijn door de aanwezigen zorgen geuit over het gebrek aan regie en dat er geen
regionale sturing zou zijn. Ook wordt ervaren dat er te weinig wordt geluisterd naar de deelnemers.
De woordvoerder van RES geeft aan dat de RES wordt doorlopen om de regie juist te houden en
geeft te kennen dat bij denkrichtingen 2 en 3 wel sterke regionale sturing zou zijn. Ook wordt vanuit
RES aangegeven dat alle acht verhaallijnen tot op zekere hoogte zijn meegenomen. Vanuit systeemefficiency wordt er gekozen voor de combinatie wind en zon. Wind benut de bestaande
infrastructuur veel beter.

Einde deelsessie 2: 21:32 uur

2

