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Wensen en bedenkingen op concept-RES Twente

Geachte Voorzitter,
Hierbij ontvangt u de gebundelde ‘wensen en bedenkingen’ van de afzonderlijke fracties van de
Gemeenteraad van Enschede over de Concept RES Twente. Het College stuurt de bundel
zonder inhoudelijke oordeel aan u door en neemt over de ingebrachte wensen en bedenken op
dit moment dan ook geen standpunt in. Het College verzoekt u om deze inbreng mee te sturen
met de Concept-RES Twente aan het Nationaal Programma RES én om deze inbreng te zijner
tijd te betrekken bij het opstellen van de RES Twente 1.0.
Het College neemt de gelegenheid te baat om twee punten te benadrukken.
Aandeel Enschede in de RES
Veel van de wensen en bedenkingen hebben direct of indirect betrekking op de afspraak tussen
College en Raad dat het raadsbesluit over de Uitgangspunten Energievisie Enschede leidend is
voor de bijdrage van de gemeente Enschede aan de RES Twente.
Over het aandeel van Enschede in de RES heeft het College in de Concept-RES het volgende
voorbehoud laten aantekenen: ‘Voor Enschede is de eigen Energievisie leidend voor het bod in
de RES. De vermelde bijdrage van de gemeente Enschede is daarom onder voorbehoud van
het raadsbesluit over de Uitgangspunten Energievisie Enschede.’
De Gemeenteraad heeft de Uitgangspunten Energievisie Enschede geagendeerd voor 29 juni
2020. Het College zal de uitkomst van die beraadslaging kort daarna aan u meedelen. Het
besluit van de Raad kan leiden tot een aanpassing van de in de concept-RES opgenomen
bijdrage vanuit Enschede. Het College gaat ervan uit dat u een eventuele aanpassing van de
bijdrage vanuit Enschede ook direct doorgeeft aan de bestuurlijke partners in de RES-Twente
en aan het Nationaal Programma RES.
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Regionale verdeling
Diverse 'wensen en bedenkingen' stellen dat de impact van de energietransitie op de woon- en
leefomgeving, het landschap en ook op de financiële positie van de inwoners groot is. Daarbij
komen de solidariteit binnen Twente tussen stad en land met de regionale verdeling van lusten
en lasten aan de orde. Het College vraagt u om bij de uitwerking van de Concept-RES tot RES
1.0 extra aandacht te besteden aan de evenwichtige verdeling van de opgave binnen Twente
en daarbij de suggestie te betrekken, die in enkele wensen en bedenkingen naar voren is
gebracht, over een regierol van de provincie.
Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Enschede,

cc Gemeenteraad
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