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Amendement RES 1.0
Vrije energiekeuze voor de Zeeuw.
Toelichting.
In de RES 1.0 staat vermeld dat de uitvoering gevoed dient te worden door voortschrijdend inzicht.
De complexheid en impact van de in de RES vervatte ambities verlangen ook die bijsturing door
voortschrijdend inzicht.
De actualiteit van belang voor onderhavig amendement is dat er een omslag heeft plaatsgevonden
ten aanzien van hoe wordt aangekeken tegen biomassacentrales (waarvoor een grote rol is
weggelegd in de Klimaatwet) in verhouding tot (aard)gas. De ‘common sense’ kantelt duidelijk ten
faveure van schoon (aard)gas. De SER gaf vorige maand aan dat doorgaan met biomassa niet
verstandig is. Diverse partijen, zoals bijvoorbeeld Urgenda, spraken de voorkeur uit om in plaats
daarvan langer met aardgas door te gaan.
In ons omringende Europese landen worden zelfs al jarenlang campagnes gevoerd voor het gebruik
van gas, omdat het zo schoon is.
Onderhavig amendement van ProZeeland is echter niet ingegeven door de inzichten van grote
organisaties of NGO’s maar door de concrete zorgen van de Zeeuwse burger.
Hoewel ook het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) op 26 mei 2020 in haar rapport concludeerde dat
minder dan de helft van Nederlandse bevolking te porren is voor aardgasvrije woningen, focussen wij
ons met name op het grote deel van de burgers dat angst heeft voor:
-

Het moment dat ze hun HR-ketel niet meer mogen gebruiken. Kan ik hem nog wel vervangen
als hij stuk is?
Gedwongen te worden om immense investeringen te doen in warmtepompen en dure
aanpassingen van hun woning die daar mee samen hangen, daar het geld niet voor hebben
en/of daarvoor geen dure leningen kunnen of willen afsluiten.

Aan deze zorgen kan tegemoet gekomen worden geheel in lijn van voornoemd voortschrijdend
inzicht.
Hoewel de RES de voorwaarden haalbaar en betaalbaar reeds noemt, bieden deze ruim uitlegbare
begrippen geen zekerheid aan de burger. Evenmin doet de opmerking van de Gedeputeerde d.d. 18
juni 2020 dat er in de RES geen dwang zou staan dat. De angst van de burger om gedwongen te
worden tot grote uitgaven ihkv energietransitie is niet zonder grond, gelet op het drastische karakter
van het Klimaatakkoord waarin over gasverboden en imperatieve energietransities wordt gesproken.
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De burger in Zeeland verdient een waarborg en daarmee zekerheid en rust. Het amendement van
ProZeeland strekt tot het waarborgen van een vrije energiekeuze van de Zeeuwse burger tot en met
in ieder geval 2030 en ter voorkoming van energie-armoede.
Constaterende dat:
-

-

De RES in Zeeland alsmede de Regionale Warmtestrategie (RWS) die daar onderdeel van uit
maakt in haar effect zal leiden tot en de basis zal vormen voor de Transitievisies Warmte
welke de gemeenten uiterlijk eind 2021 zullen vaststellen.
Deze TVW’s zullen worden gekenmerkt door een streven naar aardgasvrij.
In de RES is onder meer verwezen naar het standpunt van de VNG. De VNG maakt er op haar
beurt melding van dat burgers geld kunnen / zullen dienen te lenen bij banken om de
warmtetransitie te bekostigen.

Overwegende dat:
-

-

De RES + RWS ertoe kunnen leiden dat burgers verplicht worden om forse investeringen te
doen ten aanzien van een opgelegde warmtetransitie cq gasvrij maken van hun woning, ook
als zij niet over de middelen beschikken om zulks te doen
Dit met name voor de financieel zwakkere burgers kan leiden tot sociale en economische
problemen en/of hoge schulden en/of energie-armoede
Vanwege de Coronaproblematiek er reeds een wissel zal worden getrokken op de economie
en uiteindelijk de financiële spankracht van de burger.

Concluderende tot het navolgende Amendement:
De Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op 9 en 10 juli 2020, besluiten het Statenvoorstel RES
1.0 als volgt te wijzigen:
Aan paragraaf 2, pag. 23, ‘Warmte in de gebouwde omgeving’ wordt toegevoegd als slotalinea:
“In de uitwerking van de Zeeuwse RES komt het uitgangspunt van woonlastenneutraliteit mede tot
uitdrukking in de afwezigheid van directe of indirecte dwang ten opzichte van de burger waar het
gaat om het maken van kosten voor - of doen van investeringen in warmtepompen, zonnepanelen of
andere technische/bouwkundige modificaties op het gebied van warmtevoorziening. De Zeeuwse
burger zal, waar het zijn eigen woning betreft, in ieder geval tot en met het jaar 2030 de vrije keuze
blijven houden voor de energiebron waarmee hij/zij zijn woning wil verwarmen in de zin dat tot dan
de feitelijke mogelijkheid aanwezig blijft om zijn bestaande verwarmingssysteem te behouden danwel
te vervangen door een soortgelijk systeem. Gedoeld wordt in het bijzonder op het kunnen blijven
verwarmen door middel van gas.”
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