Als bedoeld in artikel 34 Reglement van orde gemeenteraad
Ingediend door de fractie(s) van: de VVD
Agendapunt: 4.1
Betreft: Motie concept-RES
Aan de voorzitter van de raad
De raad van gemeente Borne, in vergadering bijeen op 29-09-2020

Gelezen:

De concept-RES, als bijdrage van Twente aan de invulling van het Klimaatakkoord;
De concept-bijdrage, die bestaat uit 1,5 TWh, met als accenten het realiseren van "zon op dak”,
“zonnevelden”, windturbines (in clusters), een regionaal warmteneten biogas;
De gestelde randvoorwaarden van “haalbaar” en “betaalbaar voor de burger” en zorgvuldige
landschappelijke inpassing in het Twentse coulisselandschap;
De in concept voorgestelde bijdragen per gemeente, met als grondslag uitsluitend de oppervlakte;
Het voorgestane communicatietraject om maatschappelijk draagvlak en acceptatie te creëren;
De ongedateerde reactie van de Stuurgroep op de in mei jl. eerste duiding vanuit onder meer de
gemeenteraden, met als inhoud, dat biomassa niet wordt gezien als verstandige potentiële
warmtebron in Twente en onderzoek naar kansen voor geothermie en aquathermie regionaal
worden opgepakt in een vervolgtraject.
Overwegende dat:

Dat ook de gemeente Borne haar verantwoordelijkheid moet nemen voor het bijdragen aan de
doelstelling van 1,5 TWh voor Twente;
Dat in de concept-RES een beargumenteerde onderbouwing van deze doelstelling ontbreekt;
Dat in de concept-RES de “uitwisseling tussen verschillende duurzame bronnen mogelijk is met
een gelijkblijvende bijdrage per gemeente” als uitgangspunt wordt genomen;
Dat de bijdragen van de gemeenten simpelweg zijn gebaseerd op de oppervlakte van de
gemeenten;
Dat daarmee voorbij wordt gegaan aan het onderscheid in verscheidenheid tussen de gemeenten;
Dat door het hanteren van genoemd uitgangspunt een versnipperd landschapsbeeld kan ontstaan
van kleine(re) bijdragen, in plaats van een geconcentreerde uitvoering;
Dat in de concept-RES ook wordt gesproken van clustering van windturbines aan de Duitse grens,
langs snel-, spoor- en waterwegen;
Oproep

Roept het college op:
1. Als wensen en bedenkingen op de concept-RES bij de Stuurgroep RES- Twente in te brengen:
a. Dat in algemene zin randvoorwaarden van beleid moeten zijn: maatschappelijke acceptatie en
draagvlak, zorgvuldige inpassing in het landschap en betaalbaarheid voor de burger;
b. Dat in beginsel kan worden ingestemd met een bijdrage van 1,5 TWH van Twente voor invulling
van de afspraken van het Klimaatakkoord, zij het dat een argumentatie daarvoor ontbreekt;
c. Dat het gekozen uitgangspunt van: “uitwisseling tussen verschillende duurzame bronnen mogelijk
is met een gelijkblijvende bijdrage per gemeente”, een heroverweging behoeft, daar dit c4.

d.
e.
f.

g.
h.
i.

j.
k.

beoordeling vanuit de context van de regio Twente als geheel, belemmert, met als gevaar het
ontstaan van kleine(re) bijdragen, in plaats van een geclusterde uitvoering;
Dat meer gewicht moet worden toegekend aan het onderscheid in verscheidenheid van de
gemeenten, dan exclusieve toepassing van het oppervlaktecriterium;
Dat bij een eventueel extra beroep op een gemeente om meer bij te dragen, dan op dit moment
wordt gevraagd, van enige compensatie sprake (in welke vorm dan ook) moet zijn;
Dat een clustering van windturbines en zonnevelden langs snelwegen, spoorlijnen, waterwegen
en locaties langs de Duitse grens voorkeur verdient boven onnodige aantasting van het Twents
coulisselandschap, door bijvoorbeeld het plaatsen van één windturbine in een gemeente;
Dat de opwekking van elektriciteit en de warmtetransitie niet los van elkaar kunnen worden
gezien;
Dat innovatieve ontwikkelingen, als geothermie, aquathermie, accumulatie van stroom,
warmtenetten etc. terecht onderdeel van de verdere concretisering van het beleid moeten zijn;
Dat biomassa, vanwege de hoge uitstoot van C02 en koolstofdioxide, met als gevolg een kaalslag
van de bossen in de Baltische Staten en de USA, terecht geen realistische optie is, temeer daar
uit onderzoek de ernstige overlast voor de omgeving is vastgesteld;
Dat eveneens het plaatsen van zogenaamde “dorpsmolens” niet realistisch is, vanwege het
ontbreken van een reëel verdienmodel en de geringe opbrengst;
Dat ingestemd kan worden met het extra stimuleren van het opwekken van "zon op dak” en het
benutten van restwarmte;

2.

Dragen het college op, de bovenstaande wensen en bedenkingen voor 1 oktober a.s., te zenden
aan, en in te brengen in de stuurgroep RES Twente;

3.

De raad actief mee te nemen in het verdere proces van totstandkoming van de definitieve RESTwente;

4.

Een afschrift van deze motie te zenden aan de raden van de Twentse gemeenten.
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en gaat over tot de orde van de dag.
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 29-09-2020,
De voorzitter,

De griffier,

