Geacht college,

De fractie van Borne-Nu maakt nog graag gebruik van de mogelijkheid aanvullende reactie te
geven op de concept RES notitie

Algemeen:
Mijn fractie onderschrijft in grote lijn het Klimaatakkoord en dus ook de doelstellingen. Wij
begrijpen dat we daarvoor toekomstgerichte keuzes betreffende allerlei innovatieve initiatieven
zullen moeten maken. Daartoe is de fractie van Borne-Nu dan ook zeker bereid en in staat.
Opmerkingen concept RES-Twente:
MBT Zonnepanelen:
Wij zien het aanleggen van zogenaamde zonneweiden als haalbaar, waarbij echter goed gekeken
dient te worden naar de consequenties die dit voor omgeving(landschap) zal hebben. Keuzes
hiervoor zullen dus meer dan goed moeten worden afgewogen.
Hoge prio aan het stimuleren van zonnepanelen op vrij liggende daken is in onze optiek de meest
wenselijke ontwikkeling in deze. Het spreekt voor ons vanzelf dat hierbij als eerste naar de grotere
(overheid en agrarische) gebouwen gezocht en gekeken zal worden . Dit ook om grootschalige
verspintering en omgeving vervuiling te voorkomen.
Hoe dit aan het net geleverd kan gaan worden is nog wel een behoorlijk punt van aandacht en zorg.
MBT Windmolens:
Voor zover Borne-Nu afgelopen dinsdag 8 september niet duidelijk genoeg is geweest hier nog even
onze positie in deze:
Mocht het zover komen dat keuze van windmolens absolute must zou zijn , dan is de fractie van
Borne-Nu van mening dat hiervoor op Borns grondgebied, de daarbij behorende criteria in
ogenschouw nemend, geen goede locatie voorhanden is.
Geldende criteria zijn voor ons hierbij
•
•

Hantering van de afstandsnorm van ten minimale 1 km, afhankelijk van hoogte 1,6 km van in
de omtrek wonende burgers.
Het creëren van voldoende draagvlak onder de in de directe omgeving in de gemeente
Bornse wonende burgers .

Uit dit alles mag de conclusie getrokken worden dat de fractie van Borne-NU op voorhand geen
voorstander is van de ontwikkeling van windmolens op Borns grondgebied en wij de mening zijn
toegedaan dat er betere plaatsen in de regio denkbaar zijn om te participeren in de ontwikkeling van
een windmolen park(en)
Met vriendelijke groet,
Henk van den Berg
Fractie vz Borne-Nu

