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Bedenkingen
1. Inzake de startnota en het concept RES Twente wordt vooral gepraat over het bereiken van het
opgelegde aantal megawatt, maar niet over draagvlak onder de bevolking.
2. De gemeente Twenterand heeft alleen via een burgerpeiling inwoners kunnen betrekken.
Geplande kernbijeenkomsten konden vanwege corona niet doorgaan. Hier had uitstel voor
verleend moeten worden door de RES Twente, echter dit bleek niet mogelijk.
Andere gemeenten hebben de inwoners er helemaal niet bij betrokken. Nu is men dit van plan,
maar het bod heeft men al ingediend.
3. “Het is nodig dat er bij de uitvoering van het klimaatbeleid aandacht komt voor de democratische
legitimiteit op lokaal niveau”, aldus de Raad van State.
4. De (concept) RES Twente is opgelegd vanuit Den Haag. Bij weigering medewerking te verlenen
aan de genoemde energiemaatregelen wordt de gemeente Twenterand en haar inwoners
buitenspel gezet door hogere overheden die de maatregelen vervolgens alsnog uitvoert. Is dit nu
democratie? Eerder een dictatuur.
5. Nog meer dictatuur. Als gemeenten hebben we totaal geen invloed op het gasbesluit. Van het gas
af gaat gebeuren en dit is niet beïnvloedbaar, terwijl dit een schone energiebron is.
6. De eenheid mondiaal (Europees, nationaal en regionaal niveau -> dus ook de RES Twente) met
betrekking tot de wijze waarop klimaatdoelstellingen moeten worden gehaald ontbreekt.
7. In de RES Twente doet iedereen maar wat. Een ieder gaat voor zichzelf, afstemmingsoverleg met
aangrenzende RES-sen is er niet of nauwelijks en als een gemeente volgens een andere gemeente
of politieke partij te weinig levert word je aangegeven.
8. Zonder opslag van zonne- en windenergie is er geen geslaagde energietransitie.
9. Biomassa via hout: ongekend dat dit nog serieus overwogen wordt.
10. Tijd en technologie niet op elkaar zijn afgestemd.
11. Er is veel onduidelijk over de haalbaarheid en betaalbaarheid, laatste met name voor inwoners.
12. De gemeente Twenterand heeft geen geld om te investeren in duurzame energie of uitbreiding
netwerkcapaciteit door Enexis. Oorzaak: maatregelen van de rijksoverheid, zoals de
opschalingskorting, tekorten in het Sociaal Domein en beoogde herverdeling Gemeentefonds.
13. Er door de RES Twente veel harder gewerkt moet worden om de inwoners erbij te betrekken. De
omschreven “lokale regie” is summier, onduidelijk en afstandelijk.
14. Het risico is groot dat de huidige aanpak, met opgelegde maatregelen van bovenaf, niet goed uit
gaat pakken voor het draagvlak bij inwoners. Zeker als men het gevoel krijgt dat ze wel mogen
betalen, maar helemaal niet mogen medebepalen.
15. De energiemaatschappij Enexis laat weten dat de “gewenste” energiecapaciteit voor
zonneparken, zonnepanelen op daken van bedrijven, windturbines en windmolenparken pas over
5 – 7 jaar mogelijk is in de gemeente Twenterand.
16. De provincie Overijssel de gemeente Twenterand inzake windenergie eerder niet gecategoriseerd
heeft als “kansrijk zoekgebied”. En nu wel?
Wensen
A) Bij de concept RES Twente de volgende volgordelijke maatregelen in te brengen en aan te houden,
wanneer de “gewenste” energiecapaciteit beschikbaar is:
1) zonnepanelen op vastgoed (daken, parkeerterreinen) van ondernemers, verenigingen,
maatschappelijke instellingen en gemeente.
2) zonneparken eerste op water namelijk voormalige zandafgravingen / zandwinning
3) windenergie: samen met de andere 13 gemeenten of een (groot) deel daarvan, volop te gaan
voor:

- centralisatie van windturbines (windmolenpark) met als doel de ruimtelijke kwaliteit in
Twente(rand) zoveel mogelijk in stand te houden;
- de keuzelocaties zijn: langs A-wegen, grote rivieren en N-wegen, in deze volgorde;
- uitgangspunt afstand van windturbines (windmolenpark) tot woningen of woongebied
is 1 kilometer;
B) Eigenaarschap te verkrijgen van de bij A2 en A3 genoemde maatregelen, naar voorbeeld zonnepark
Oosterweilanden in Vriezenveen. Met dien verstande dat inwoners, verenigingen, maatschappelijke
organisaties en ondernemers kunnen deelnemen in een Coöperatieve Vereniging of andere vorm van
aandeelhouderschap.
C) Waterstof is weliswaar een energiedrager en geen energie opwekker, maar toch is hier veel te weinig
aandacht voor. Regeren is vooruit zien. Vracht(voertuigen) op waterstof heeft een grotere toekomst dan
elektrisch rijden.
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