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Vragen tbv de startnotitie RES. 

Inleiding 

Gelezen hebbende het concept raadsvoorstel Regionale Energie Strategie en de 

presentatie tbv de startnotitie, kom ik tot de conclusie dat er wel veel moeite wordt 

gestopt in regelgeving en overleg, maar dat ik weinig zie van onderzoek naar 

oplossingen voor het aanleveren van waterstof voor gebruik door particulieren en 

bedrijven terwijl de energiegiganten toch duidelijk hebben aangegeven dat er 

mogelijkheden zijn om de bestaande infrastructuur voor gas te gebruiken voor 

waterstofleverantie. Uit een aantal publicaties uit de pers en ook wetenschappelijke 

bronnen wordt steeds duidelijker dat de huidige infrastructuur voor gas, na enige 

aanpassingen, bruikbaar is voor transport van waterstof. Met deze kennis zou het 

toch zeker aanbevelenswaardig zijn om deze mogelijkheden te onderzoeken 

alvorens een gas-infrastructuur zoals die nu bestaat, op de schroothoop te laten 

belanden terwijl deze nog goed bruikbaar kan zijn. Daarnaast zouden daarbij de 

kosten van een particuliere energietransitie lager kunnen uitvallen dan zoals de 

kosten op dit moment aan de inwoners worden gepresenteerd, hetgeen voor grote 

onrust zorgt vanwege de financiële consequenties. 

Dit baart ons zorgen omdat wij het gevoel hebben dat er in de stukken die voorliggen 

onvoldoende aandacht voor de waterstof oplossingen is en wordt ingezet op het 

gebruik van warmtepompen, biogas waar van de nadelen al wel duidelijk zijn. Willen 

wij tot een gewogen en betaalbare energietransitie komen, dan moeten wij wel als 

regio’s de handen ineen willen slaan met de energieleveranciers/producenten en dit 

opnemen in de gemeentelijke “Transitie Visies Warmte”.  Elders zijn daar al goede 

voorbeelden van zoals bij onze zuiderburen in Vlaanderen.(zie bijlage) 

Gezien het bovenstaande hebben wij daarvoor de volgende vragen: 

1. Op welke wijze worden de ontwikkelingen mbt waterstofoplossingen meegenomen in 

de RES. 

2. Zijn er vanuit de RES al activiteiten gaande om de waterstof als alternatief dieper te 

onderzoeken? 

3. Aan welke stakeholders denkt u dan? 
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