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Wij hebben bij het conceptbod RES de volgende vragen:
1.
We gaan een bod neerleggen om de energiedoelstellingen te halen. Het is natuurlijk altijd
mogelijk dat je deze doelstellingen niet haalt.
a.
Wat gebeurt er als je buiten je schuld je doelstellingen niet haalt? Bijvoorbeeld doordat er
onvoldoende capaciteit beschikbaar is op het net. Krijg je dan een boete of zo?
Geen consequenties/boete voor de gemeenten. Het huidige bod is trouwens nog een concept dus
dat kan nog gewijzigd worden in de volgende fase maar de gezamenlijke bestuurlijke intentie is om
de 1,6 TWh te halen
b.

Wat gebeurt er als je verwijtbaar je doelstellingen niet haalt?

Ieder jaar moet iedere regio een update sturen naar het Nationaal Programma Regionale
Energiestrategie (NPRES). In het ergste geval kan het Rijk en/of de provincie ingrijpen in het kader
van de Omgevingswet en bijvoorbeeld zelf acties ondernemen om de doelen te halen.
2.
Als we de bouwsteen Elektriciteitsnetwerk lezen, blijft er een grote zorg of we voldoende
capaciteit op het netwerk beschikbaar hebben. Hoe kijkt u hiernaar?
Die zorgen delen wij. Ook zien wij dat op korte termijn diverse maatregelen worden getroffen om
snel de capaciteit te vergroten zoals het open stellen van het reservenet. Op lange termijn (3 tot 6
jaar) zijn serieuze verzwaringen gepland in onze regio.
3.
De genoemde getallen over de te bereiken doelen, gaat het hier om de bruto of netto
productie? Een windmolen draait bijvoorbeeld niet 365 dagen per jaar.
Netto.
4.
Wat is er gedaan aan burgerparticipatie bij het tot stand komen van het bod? Welke inbreng
hebben inwoners en ondernemers hierin gehad?
Door tijdsdruk heeft een uitgebreide participatie met inwoners en ondernemers voor het
conceptbod niet plaatsgevonden. Wel zijn diverse belangengroepen betrokken bij het bod zoals LTO,
energiecoöperaties en natuurorganisaties. Het Dalfserbod is gebaseerd op onze Energiemix. De
Energiemix is mede opgesteld met de resultaten van het eerder uitgevoerde inwoneronderzoek.
Zodoende denken wij dat de mening van de inwoners geborgd is.
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Voor de RES 1.0 wordt wel een uitgebreid participatieprogramma doorlopen met als basis de
participatie in de gemeenten zelf.
5.
De regering heeft besloten dat de deadline voor het indienen van het conceptbod
verschoven kan worden van 1 juni naar 1 oktober.
a.

Gaan we hier gebruik van maken?

Nee. Het is overigens een besluit van de decentrale overheden (IPO, VNG, UvW) in NPRES verband en
niet van het kabinet.
b.

Zo niet, waarom niet?

Omdat onze regio het bod nagenoeg gereed geeft, is besloten om deze fase gewoon af te ronden
zodat we meer tijd hebben voor de verdieping en participatie in het proces naar de RES 1.0.
c.

Zo ja, waarvoor gaan we de extra beschikbare tijd gebruiken?

zie onder b.
6.
We zien dat alle gemeentes een deel van de oplossing dragen. Wat ons wel opvalt dat een
grotere gemeente Raalte minder doet in vergelijking tot andere gemeentes. Wat maakt dat
dergelijke keuzes zijn gemaakt?
Als startpunt wordt uitgegaan van de eigen ambities per gemeente. Die kunnen verschillen, net zoals
bijvoorbeeld hoeveel duurzame productie momenteel al gerealiseerd is. Hier zit veel verschil in. In de
komende jaren wordt verwacht dat meer samenhang zal ontstaan door samenwerking.
CU
1.
Op welke wijze is de gemeente Dalfsen tot het conceptaanbod gekomen? Wat zijn de
argumenten voor volume en verdeling wind/zon? Hoe flexibel is deze strategie? Denk aan
Uitwisseling tussen wind en zon.
We hebben hoofdzakelijk de verhoudingen uit onze Energiemix aangehouden. Hierin worden
bijvoorbeeld windmolens en zonneveld niet uitgesloten.
Daarnaast volgen wij het landelijke Klimaatakkoord waarin voor 2030 wordt grofweg uitgegaan dat
49% van onze energievraag duurzaam is. Dit percentage houden wij ook aan, net als de meeste
gemeenten in onze regio.
2.

Hoeveel groeimogelijkheden voorziet het college na RES 1.0?

Het huidige Dalfser bod lijkt ons realistisch. Maar een hoger bod (groei) is wellicht mogelijk als de
energietransitie en netverzwaring goed op gang komt.
3.

Hoe ziet het participatieproces eruit? Op weg naar RES 1.0.

In de bouwsteen bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak staat op hoofdlijnen hoe wij de
participatie willen vormgeven. In Dalfsen gaan wij bijvoorbeeld meer samenwerken met onze
Duurzame Dorpen. Daarnaast worden de inwoners via de Energygame (RRE-subsidie) ook mee
genomen in de energietransitie. Het spel zal waarschijnlijk na de zomer weer worden opgestart.
4.

Welke rol ziet het college voor een lokaal energiebedrijf?
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Na de zomer krijgt de raad het voorstel met verschillende mogelijkheden zodat besloten kan worden
wat en hoe groot de rol moet zijn van een eigen energiebedrijf.
5.
Welke garanties zijn er dat energiebedrijven als Tennet zorgen voor tijdige
capaciteitsuitbreiding?
Via het Rijk hebben de netwerkbedrijven opdracht gekregen om de verzwaring versneld te realiseren.
Dit proces is opgestart en wij krijgen regelmatig een update. Hier mogen wij vanuit gaan.
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