Fractie GemeenteBelangen Hof van Twente.
Zienswijze en bedenkingen Concept-RES Twente
Hierbij, namens de fractie van GB, een aantal opmerkingen m.b.t. de RES waarbij wij er voor
hebben gekozen niet in het format te werken maar ons te beperken tot een aantal
opmerkingen omdat de RES nog tal van vage en onzekere onderdelen bevat.
Over het algemeen kunnen we ons vinden in de geformuleerde ambities.
Echter zoals aangegeven betreft het een bod “zonder tegenwind” terwijl overduidelijk is dat
er veel tegenwind zal zijn.
Met name het betrekken van inwoners, dat in sommige gemeenten nog van start moet gaan,
zal de nodige problemen opleveren en zal zeker van invloed zijn op het uiteindelijke
resultaat.
Daarnaast zijn er ambities, zoals de 49 grote windturbines in NO Twente, opgenomen die
binnen het huidige beleid van de provincie niet mogelijk zijn.
Daarnaast heeft de provincie haar beleid m.b.t. zonneparken zeer recent heeft
aangescherpt.
Hoe denkt men eventueel wegvallende projecten op te vangen?
Het bod van onze gemeente heeft uitsluitend betrekking op zonne-energie, waarom is er niet
naar windmolens gekeken?
Met name het project “Wind voor Buren” verdient een plaats in ons bod.
Maar ook de genoemde dorpsmolens bieden wat ons betreft mogelijkheden.
Het niet aanwezig zijn van voldoende capaciteit op het net, de zgn. transportschaarste, zal
van invloed zijn op de mogelijk te behalen resultaten.
De mogelijkheden van een warmtenet worden weliswaar genoemd maar zijn weinig concreet
terwijl er wellicht mogelijkheden zijn in combinatie met bijvoorbeeld biogas.
M.b.t. eventuele zoekgebieden is het onduidelijk wie in deze aanwijst.
In de RES wordt gesproken over een aantal gemeenten dat de mogelijkheden zal
onderzoeken terwijl de wethouder eerder sprak over de mogelijkheid dat de provinciale dan
wel de landelijke overheid een gebied aanwijzen.
Verder willen we nog opmerken dat GB absoluut tegen het gebruik van landbouwgrond voor
zonneparken is.
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