Vragen aan het college over de concept-RES ten behoeve van de raadsvergadering van 20 mei 2020
1. Het tijdpad voor het aanleveren van de concept-RES is aangepast (zie figuur 1 hieronder). De
bestuurlijk vastgestelde concept-RES hoeft formeel pas 1 oktober te worden aangeleverd voor de
doorrekening door PBL en NPS-RES. Dat was oorspronkelijk 1 juni. Wat is de reden dat de raad nu
zo onder druk wordt gezet om vóór 1 juni te reageren?

Figuur 1 Aangepast tijdpad RES

2. In het proces zitten twee momenten (vanaf 1 juni en vanaf 1 oktober) waarop het Nationaal
Platform RES samen met PBL een kwalitatieve en/of kwantitatieve analyse uitvoeren van de
concept-RES. Komen de uitkomsten daarvan ook terug bij de raad? Is de raad daarbij adviseur,
besluitvormer of wordt de raad alleen geïnformeerd?
3. Het college heeft naar de regio aangegeven in 2020 50% van de energiebehoefte duurzaam te
willen opwekken. In welke mate is dit bod van de gemeente door regio, rijk of provincie
bestuurlijk afdwingbaar?
4. Het college heeft aangegeven het RES-bod te willen verhogen naar 50%. Om hoeveel GWh gaat
het dan in totaal en wat moet er nog gebeuren t.o.v. de reeds geplande energieprojecten?
5. In het bod van 30% was sprake van 13 ha extra te realiseren zonnepark t.o.v. parken die al in de
pijplijn zitten. Hoe wordt nu het extra bod van 20% ingevuld?
6. Hoe zien de getallen voor Hof van Twente op p. 10 van de concept-RES van 15 april er uit nu het
bod is aangepast naar 50%?
7. Er word op p. 10 van de concept-RES van 15 april uitgegaan van 38 GWh (42 hectare) reeds
geplande zonnevelden. Ambtelijk werd aangegeven dat er 45 ha in ontwikkeling is en dat deze
goed zijn voor 40 GWh. Wat zijn nu de juiste cijfers? En hoe is de opbrengst van het Rikkerink,
een project van Twence, hierin meegenomen?
8. Volgens de concept-RES (p. 10) zou er door Hof van Twente 27 GWh worden opgewekt via
grootschalig zon op dak. Wij vonden dit voornemen niet terug in het raadsvoorstel van 4 februari
2020. Wat moeten we ons hierbij voorstellen? Gaat het hier om bedrijfsdaken? Het project van
Zuiver met dezelfde naam is eerder stop gezet. Wat betekent de ophoging van het bod naar 50%
voor de opwek via zon op dak?
9. De concept-RES laat gemeenten veel vrijheid bij het invullen van het bod. Wanneer denkt het
college met een concreet voorstel te komen voor een invulling van het bod m.a.w. welke vormen
van duurzame energie worden ontwikkeld, wat is de verwachte opbrengst, hoe ziet de planning
van de uitvoering eruit en welke rol krijgt de raad in de besluitvorming: besluitnemer, adviseur of

klankbord? Zou het niet voor de hand liggen om een (reeds toegezegde) aangepaste Routekaart
voor Hof van Twente te maken waarin de RES-opgave wordt geïntegreerd?
10. Hoe en wanneer denkt het college de bevolking te betrekken bij een discussie over het invullen
van het bod?
11. De warmtetransitie is een belangrijk onderdeel van de RES. Wanneer kunnen we van het college
concrete voorstellen verwachten voor het invullen van die opgave? Hoe wordt daarbij de rol van
raad, bewoners en andere belanghebbenden ingevuld?

Wensen en bedenkingen CDA bij concept-RES van 15-4-2020
p. 10 De gemeente Hof van Twente heeft haar bod voor de opwek van duurzame elektriciteit
bijgesteld naar boven en aangegeven in 2030 50% van de energiebehoefte duurzaam te willen
opwekken. In welke mate is dit bod van de gemeente door regio, rijk of provincie bestuurlijk
en/of juridisch afdwingbaar?
p. 13 Er is op regionaal niveau geen gezamenlijk kader voor ruimtelijke kwaliteit voorgesteld. Dit zou
er toe kunnen leiden dat er zich aan de grenzen van onze gemeente ongewenste ruimtelijke
ontwikkelingen voordoen. Hoe denkt de regio om te gaan met conflicten tussen gemeenten
over ruimtelijke inpassing van energieprojecten?
p. 13 De provincie heeft onlangs aangekondigd scherpere voorwaarden te willen stellen aan
zonnevelden om het landschap te beschermen. Wat is de invloed hiervan op de huidige RES?
p. 23 Er is sprake van zoekgebieden en concentratiegebieden voor de clustering van windmolens en
zonneparken. Er zit geen bijlage of kaart bij. Om welke gebieden gaat het? In hoeverre is dit
van toepassing voor de Hof van Twente?

