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Behandeling in commissie
Niet van toepassing
Kennisnemen van:
De 3e monitor RES NOB.
Aanleiding
Binnen de RES is inmiddels de derde versie van de monitor uitgevoerd voor het behalen van de
gestelde doelstelling in 2030. Deze wordt ter informatie aan uw raad toegestuurd.
Kernboodschap
Kennis te nemen van de 3e monitor RES NOB en de duiding in deze oplegger voor de gemeente
Meierijstad.
Beeldvorming uit de RES monitor
Binnen de RES NOB is meermaals aangegeven dat de gebruikte definities voor de RES Monitor
niet realistisch zijn. Er wordt bijvoorbeeld slechts rekening gehouden met projecten vanaf het
moment dat deze vergund zijn/er een zeer smalle definitie van een zoekgebied is opgegeven. De
praktijk leert dat dit een logische werkwijze is voor windmolens maar niet voor zon op land
projecten.
Procesafspraken
Daarnaast wordt er gesproken dat de stuurgroep afspraken heeft gemaakt over hoe verder te
gaan. Deze hebben voor ons als gemeenten geen waarde. De stuurgroep kan enkel besluiten om
stukken door te zetten namens de RES NOB naar u als Raad ter vaststelling. Wat hier weer wordt
gegeven is een streven, waar we overigens als gemeente Meierijstad reeds mee bezig zijn in o.a.
de herijking en opzet van het zonnepark-/windmolenbeleid. De gestelde deadline is niet haalbaar
voor de gemeente omdat we hierbij zorgvuldigheid nastreven en niet kost wat kost de deadline
voor de RES 2.0 willen halen. Door hier meer tijd voor te nemen streven we naar een meer
gedragen beleid voor duurzame opwek onder onze inwoners. De gestelde deadline is in de optiek
van de gemeente Meierijstad, in combinatie met de verkiezingen van 2022, onhaalbaar voor de

RES NOB om de gewenste detaillering aan te geven met voldoende ruimte om de complexiteit
van het onderwerp op regio niveau aan te geven. Dit zal aan de Stuurgroep RES NOB aan
worden gegeven.
Communicatie
Deze RIB wordt verspreid onder alle raden in RES NOB en daarna zal de monitor opgenomen
worden in de nieuwsbrief van de RES NOB.
Participatie
n.v.t.
Duurzaamheid
Heeft betrekking op de doelstelling 2030 uit RES NOB.
Duiding van inhoud monitor
In de 3e monitor staat een toename van het elektriciteitsverbruik in de gemeente t.o.v. 2017 met
ongeveer 10%. Dit in tegenstelling tot, kleine, besparingen bij andere gemeenten. De exacte
cijfers zijn in het kader van de AVG niet te achterhalen echter zien we wel in de klimaatmonitor
een logische reden waardoor dit het geval is die niet is opgenomen in de monitor RES.
In de RES monitor staat enkel de warmtevraag van de gebouwde omgeving weergegeven.
Wanneer er niet alleen naar de gebouwde omgeving maar ook naar het aardgasverbruik voor
bedrijven en instellingen (incl. productieprocessen) wordt gekeken dan zien we dat daar het
aardgasverbruik in dezelfde periode is afgenomen. Zeer waarschijnlijk zijn er dus in die periode
productieprocessen van aardgas naar elektriciteit overgestapt. Een gewenste ontwikkeling die
zich op een negatieve wijze uit in de huidige monitor van de RES.

Financiën
nvt
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Planning
De gestelde planning wordt ter discussie gesteld. Het is de vraag of de doelstelling 2030 met de
huidige samenwerkingsvorm en tempo voor de regio haalbaar is.
Bijlage(n)
• RIB 3e monitor RES NOB
• 3e monitor RES NOB
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