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AAN DE GEMEENTERAAD

Samenvatting
Uiterlijk maart 2021 stelt de gemeenteraad het definitieve bod van de gemeente Maastricht vast, als
onderdeel van het definitieve bod van de RES-regio Zuid-Limburg. Uiterlijk maart 2021 stelt de
gemeenteraad tevens de Transitievisie Warmte vast. Om de gemeenteraad optimaal te betrekken bij
het proces van de energietransitie, in het proces de Regionale Energie Strategie (RES) en de
Transitievisie Warmte wordt een raadswerkgroep ‘Energie’ ingesteld. De raadswerkgroep informeert
en adviseert de gemeenteraad en het presidium over respectievelijk de voortgang van het project en
de procesgang inzake de wijze waarop besluiten kunnen worden genomen.

Beslispunten
Instellen van een raadswerkgroep ‘’Energie”. De raadswerkgroep informeert en adviseert de
gemeenteraad en het presidium over respectievelijk de voortgang van het project Regionale Energie
Strategie en Transitievisie Warmte en de procesgang inzake de wijze waarop besluiten kunnen
worden genomen.

1.

Aanleiding, bevoegdheden en context.

Het Akkoord van Parijs is in Nederland opgenomen in het Klimaatakkoord en de Klimaatwet. Daarbij
is tevens de relatie gelegd met het streven om af te stappen van aardgas. Alternatieve, hernieuwbare
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opgewekte energie is onderwerp van de Regionale Energie Strategie (RES); alternatieve
warmtebronnen zijn onderwerp van de Transitievisie Warmte.

Uiterlijk maart 2021 stelt de gemeenteraad het definitieve bod van de gemeente Maastricht vast, als
onderdeel van het definitieve bod van de RES-regio Zuid-Limburg. In het definitieve bod geeft elke
gemeente in de regio Zuid-Limburg de realistische potentie van hernieuwbare opwek van energie
aan, in de vorm van een strategie, locaties en vormen van opwek.
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Uiterlijk maart 2021 stelt de gemeenteraad de Transitievisie Warmte vast. De Transitievisie Warmte
geeft op basis van behoefte en alternatieve warmtebronnen, een strategie voor warmte, los van
aardgas.

Beide trajecten zijn het gevolg van een opdracht van het Rijk aan gemeenten. Onder beide
producten liggen gedegen technische onderzoeken naar (on)mogelijkheden, gebaseerd op de
aannames uit het Nationale Programma Regionale Energie Strategie (NPRES). Vervolgens zijn de
technische mogelijkheden gespiegeld aan (eerdere) beleidsmatige en bestuurlijke keuzes en/of
denkrichtingen. Daaruit is een beeld naar voren gekomen van voorzieningen en locaties die
potentieel (qua opwekvermogen), technisch (beoordeeld door netwerkbeheerder Enexis) en
bestuurlijk/maatschappelijk (door bestuurlijk overleg) kans van slagen hebben. Het resultaat van
deze stappen zal landen in een concept-bod (juni 2020), vast te stellen door het College van B&W,
dat in juni 2020 ter doorrekening aangeboden zal worden aan het Planbureau voor de Leefomgeving
(PBL). Na de doorrekening van de technische mogelijkheden door het PBL start in wezen de rol van
de gemeenteraad en discussie met de samenleving. Immers, het concept-bod zal uiteindelijk door de
gemeenteraad al dan niet gewijzigd vastgesteld worden in een definitief bod, dat in maart 2021 aan
het rijk aangeboden moet worden.

De Transitievisie Warmte loopt grotendeels gelijk op met het proces van de Regionale Energie
Strategie. Ook onder de Transitievisie Warmte liggen gedegen technische onderzoeken naar de
huidige en toekomstige warmtevraag en welke alternatieve warmtebronnen daarvoor beschikbaar
zijn/komen. Beide trajecten kennen een grote maatschappelijke dynamiek.
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Beide producten zijn overigens dynamisch ingericht. Enerzijds vanwege het feit dat niemand de
richting en snelheid van technische innovaties kan overzien; anderzijds omdat het een unieke
ingreep betreft qua omvang, financieel beslag en impact. Binnen beide producten c.q. trajecten moet
ruimte zijn voor leren, ervaringen opdoen, delen en bijsturen.

2.

Gewenste situatie.

Doel van dit voorstel is de instelling van een raadswerkgroep die gemeenteraad en presidium
informeert en adviseert over respectievelijk de voortgang van het project en de procesgang inzake
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de wijze waarop besluiten kunnen worden genomen inzake Regionale Energie Strategie en
Transitievisie Warmte.

De raadswerkgroep beëindigt zijn werkzaamheden maart 2021, na vaststelling van de Transitievisie
Warmte en de Regionale Energie Strategie door de gemeenteraad.

Elke fractie kan een lid afvaardigen in de raadswerkgroep. Dit kan zowel een raadslid als burgerlid
zijn. De leden van de werkgroep worden niet benoemd door de gemeenteraad. De gemeenteraad
besluit alleen over het instellen van de raadswerkgroep. De raadswerkgroep kan geen besluiten
nemen namens de gemeenteraad of in de plaats treden van de gemeenteraad.

Overeenkomstig artikel 7, lid 2 van het RvO krijgt de raadswerkgroep een raadsopdracht. Deze luidt
als volgt: Om de gemeenteraad optimaal te betrekken bij het proces van Regionale Energie Strategie
(RES) en Transitievisie Warmte wordt een raadswerkgroep ‘’Energie” ingesteld. De raadswerkgroep
informeert en adviseert de gemeenteraad en het presidium over respectievelijk de voortgang van het
project en de procesgang inzake de wijze waarop besluiten kunnen worden genomen.

3.

Argumenten.

Energietransitie in het algemeen en het formele traject van de RES en de Transitievisie warmte in
het bijzonder is een opgave die de hele samenleving raakt en vraagt om een zorgvuldig traject. De
gemeenteraad speelt hierin een belangrijke rol en voorgestelde werkgroep geeft dit traject mede
vorm.
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4.

Vervolg.

Overeenkomstig artikel 7, lid 2 van het RvO krijgt de raadswerkgroep een raadsopdracht. Deze luidt
als volgt:

Om de gemeenteraad optimaal te betrekken bij het proces van Regionale Energie Strategie (RES)
en Transitievisie Warmte wordt een raadswerkgroep ‘Energie’ ingesteld. De raadswerkgroep
informeert en adviseert de gemeenteraad en het presidium over respectievelijk de voortgang van het
project en de procesgang inzake de wijze waarop besluiten kunnen worden genomen.
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Namens het presidium,
De secretaris,

De voorzitter,

S. Subramaniam

M.J.J. Severijns
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Bijlage 1.

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT,

gezien het voorstel van presidium d.d. 6 februari 2020., organisatieonderdeel Raadsgriffie, no. 20204153;

BESLUIT:

Raadsbesluit

Instellen van een raadswerkgroep ‘’Energie”. De raadswerkgroep informeert en adviseert de
gemeenteraad en het presidium over respectievelijk de voortgang van het project Regionale Energie
Strategie en Transitievisie Warmte en de procesgang inzake de wijze waarop besluiten kunnen
worden genomen.

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 11 februari
2020

de griffier,
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de voorzitter,
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