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Agendapunt: 6. Concept Regionale Energiestrategie Cleantech regio
Onderwerp : Visie RES voor Heerde
De raad van de gemeente Heerde in vergadering bijeen op 5 oktober 2020, gehoord de
beraadslaging,

overwegende dat:
- In het proces van de RES tot dusver onvoldoende recht gedaan is aan participatie van inwoners en
ondernemers,
- Het lokaal van belang is het grotere plaatje voor Heerde voor ogen te krijgen, om te weten wat de
energiebehoefte precies is en alle mogelijkheden om tot het gewenste doel te komen te laten
meetellen en optellen. Dus niet alleen grootschalige opwek, maar ook energiebesparing,
mobiliteit, warmte etc.
- ook Zon op Dak moet mee kunnen tellen in dat totaalplaatje
- De grootste resultaten te bereiken zijn als de daken van bedrijfspanden actief benut worden.
- In het kader van het grote plaatje energiebesparing het laaghangend fruit is, dat nog lang niet
voldoende uitgenut is,
- Energie coöperatie Heerde Energiek een belangrijke rol kan spelen als een volwaardige
gesprekspartner om de ervaring en expertise op gebied van zon op dak, grootschalige opwek en
bewonersparticipatie in te kunnen brengen.
van mening zijnde dat:
- dat de kansen optimaal moeten worden benut om in het vervolg traject participatie in brede zin te
realiseren, dus inwoners en ondernemers bij alle facetten van de RES te betrekken, ook het
eigenaarschap, het meedenken en het maken van de kaders voor inpassing
- Dat de RES ambitie in Heerde binnen de draagkracht van natuur en landschap gerealiseerd moet
worden, om de biodiversiteit van ons natuurlijk en landschappelijk erfgoed zo goed mogelijk te
beschermen en waar mogelijk meekoppel voordelen t.a.v. die biodiversiteit te behalen,
- dat betekent goede ruimtelijke inpassing en borging van natuur- en landschapskwaliteiten.
- Dat er een opgave voor Heerde ligt met de nodige urgentie ten aanzien van de formulering van de
kaders voor landschappelijke inpassing, immers, in de concept RES wordt die verantwoordelijkheid
teruggelegd bij de gemeenten
- Dat het daarom wenselijk is een gemeentelijke zon- en wind visie te ontwikkelen.
- Dat het noodzakelijk is ook tijdig te beginnen aan de opzet van een uitvoeringsorganisatie
verzoekt het college van burgemeester en wethouders om
de volgende adviezen ter harte te nemen tijdens de invulling van een definitief RES 1.0:
- Formuleer een brede strategie voor de energietransitie in een totaalplaatje, waarin de behoefte
aan energie wordt gekwantificeerd en aangegeven wordt wat er nu en op termijn nodig is om in
die behoefte te voorzien.
- Een ambitieus energiebesparingsprogramma moet worden ontwikkeld, incl. te monitoren
streefcijfers
- Maak een Aktieprogramma voor Zon op daken bij grote bedrijfspanden in Heerde. Het totaal zon
op dak moet meetellen in het bod RES 1.0 namens Heerde
- Er worden gemeentelijke kaders ontwikkeld voor landschappelijke inpassing zonnevelden en

windmolens in een vast te leggen gemeentelijke wind en zonvisie. Participatie van inwoners en
ondernemers hierbij is noodzakelijk voor draagvlak.
- Er worden bij het vaststellen van die kaders voor de landschappelijke inpassing ook
meekoppelkansen voor biodiversiteit bij aanleg van parken benut, denk hierbij aan antiverdrogingsmaatregelen, klimaatadaptatie watersysteem, transitie landbouw en stikstofafname.
- Er wordt een uitvoeringsorganisatie ingericht, liefst in samenwerking met gemeentelijke partners
in de regio, met ruimte voor de markt en met inbreng van de energie coöperatie.

En gaat over tot de orde van de dag,
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