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9.
Ontwerp Regionale Energiestrategie 1.0 Cleantech regio

De raad van de gemeente Meerde in vergadering bijeen op 4 oktober 2021, gehoord de
beraadslaging,
overwegende dat:
- het ernaar uitziet dat de bijdrage van Meerde aan de RES Regio Cleantech voornamelijk uit
grootschalige zonne-energie op daken en velden zal bestaan;
- bekend is dat een aanbod van voornamelijk zon energie niet aansluit op de behoefte aan energie
in relatie tot de jaargetijden - Veel in de winter en minder in de zomer;
- door overwegend in te zetten op zon op korte termijn een probleem kan ontstaan doordat de
netbeheerder projecten niet kan honoreren in verband met de capaciteit van het energienetwerk
met alle financiële gevolgen van dien voor met name gebruikers, inwoners maar ook bedrijven;
- het aanleggen vraagt een aanzienlijke investering en ook dat zal uiteindelijk worden
gepresenteerd als rekening bij de eindgebruikers;
- Meerde als gebied in beginsel niet geschikt is voor grootschalige zonne-energie en windenergie.
We hebben een landschap, dat gekenmerkt wordt door een aaneenschakeling van ecologische
zones. Dit betekent dat we slim moeten zijn met alternatieven op energie op te wekken en op te
slaan;
- verschillende vormen van (lange termijn) opslag van energie nog sterk in ontwikkeling zijn;
- eenzelfde situatie bij andere regio gemeenten ook aan de orde zal zijn;
van mening dat:
- wij oog moeten hebben voor de lange termijn oplossingen waarbij enerzijds op duurzame wijze
energie kan worden opgewekt en anderzijds respect is voor het landschap;
- door samen met de regiogemeenten en de netbeheerder te zoeken naar oplossingsrichtingen voor
de recente stagnatie van energieprojecten en de blik te verruimen door hierbij nadrukkelijk
opslagmogelijkheden te betrekken en oog te hebben voor innovatie (nieuwe manieren).
Waterstof, hydro-energy en lange termijn opslag van energie een welkome aanvulling kunnen zijn
binnen het uit te brengen bod;
- het opstellen van een programma warmtestrategie in combinatie met het RES programma
wenselijk is;
- dat aanzienlijke lastenverzwaring als gevolg van aanpassingen aan het energienetwerk zoveel
mogelijk moeten worden vermeden, hierdoor kan immers energiearmoede ontstaan;
verzoekt het college van burgemeester en wethouders
1. samen met andere regiogemeenten het gesprek aan te gaan met de netbeheerder(s) en te
zoeken naar oplossingsrichtingen voor de ontstane stagnatie van projecten, waarbij oog is voor
het lange termijn perspectief en mogelijk innovatieve oplossingen;
2. gecombineerde ontwikkeling van een programma voor de RES én de warmtetransitie;
3. ook nog in ontwikkeling zijnde technologie met name waar het opslag betreft in het uit te werken
programma RES voor Meerde op te nemen;
4. in te zetten op innovatie en hierin een pioniersfunctie te vervullen, zo nodig met meer
experimentele projecten zoals het realiseren van een proefproject met waterstof;

5. waarbij lasten verzwaring voor de burger zoveel mogelijk wordt vermeden, bijv. door
ontwikkeling van opslagcapaciteit;
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