Wensen en bedenkingen concept-RES
Twente
Aanpak RES
De colleges van de veertien Twentse gemeenten, Gedeputeerde Staten en het DB van het
waterschap stellen onder embargo tot 16 april de concept-RES Twente vast en maken hem
daarna publiek. Elk college legt deze concept-RES voor aan de raadsleden in de eigen
gemeente met de vraag of de fracties en/of afzonderlijke raadsleden hun wensen en
bedenkingen bij dit concept-RES willen geven.
De binnengekomen wensen en bedenkingen van alle fracties worden per gemeente,
provincie of waterschap gebundeld. De colleges, GS en DB sturen de binnengekomen
wensen en bedenkingen, al dan niet met een eigen reactie daarop, naar de RES Twente
voor doorgeleiding naar het Nationaal Programma RES uiterlijk op 1 juni 2020. Al deze
informatie is na 1 juni openbaar en voor iedereen beschikbaar.
Zoals bekend voorziet de RES-aanpak daarna in een doorrekening en reactie van het
Nationaal Programma RES (uiterlijk 1 oktober). Met deze reactie, de door de Raden
ingediende wensen en bedenkingen en andere nieuwe inzichten wordt de RES Twente
afgerond. Deze RES 1.0 (vanwege de herijking elke twee jaar, heet deze eerste versie RES
1.0) wordt 1 maart 2021 bij het Nationaal Programma ingediend. Deze RES 1.0 behoeft
vooraf de instemming van de Raden, Staten en AB.

Voorstel voor de wensen en bedenkingen i.v.m. Corona
Het is aan de Raden om te bepalen op welke wijze zij tot wensen en bedenkingen komen.
We hebben een aantal griffiers kunnen consulteren en zij zijn van mening dat onderstaande
mogelijkheid tot het ophalen van wensen en bedenkingen goed zou kunnen worden
toegepast in de tijden van Corona. Maar uiteraard is het aan de individuele raden, in
samenspraak met hun colleges, of zij van deze mogelijkheid willen gebruikmaken.
Werken met een format heeft als voordeel dat de wensen en bedenkingen van
de gemeenteraden en fracties gemakkelijker per thema naast elkaar kunnen worden
gelegd. Op die manier ontstaat er bij alle actoren sneller een goed beeld van de strekking en
de reikwijdte van de ingediende wensen en bedenkingen.
1. Elk college stuurt met een aanbiedingsbrief de concept-RES Twente aan de raadsleden.
2. De raad krijgt overeenkomstig planning uiterlijk tot en met vrijdag 15 mei de schriftelijke
mogelijkheid om wensen en bedenkingen (zijnde geen wensen en bedenkingen in de
vorm van een motie overeenkomstig art 169 lid 4 gemeentewet*) in te dienen.
Hiervoor wordt vanuit de RES een “format” aangeleverd zodat deze eensluidend kunnen
worden toegevoegd aan het bod richting Nationaal Programma. Fracties en/of
raadsleden zijn eigenstandig bevoegd om deze wensen en bedenkingen in te dienen en
zijn niet afhankelijk van een meerderheid van de gemeenteraad. Voor deze schriftelijke
wijze van werken hoeft dus geen vergadering plaats te vinden.
3. De binnengekomen wensen en bedenkingen worden samengevoegd en ter beschikking
gesteld aan het College met een afschrift aan alle raadsleden.
4. Het College stuurt de binnengekomen wensen en bedenkingen, al dan niet met een
eigen reactie daarop naar de RES Twente voor doorgeleiding naar het Nationaal
Programma RES uiterlijk op 1 juni 2020. Deze informatie is vanaf dat moment openbaar
beschikbaar.
*Artikel 169 gemeentewet

4. Zij geven de raad vooraf inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 160, eerste
lid, onder e, f, g en h, indien de raad daarom verzoekt of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben
voor de gemeente. In het laatste geval neemt het college geen besluit dan nadat de raad in de gelegenheid is
gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.
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Onderwerp ConceptRES
Samenvatting (inhoud)
• Twents bod
• Wind en zon
• Ambitie warmte

Bij
blz.
4-5

Wens of bedenking

2

Samenvatting (proces)
• Participatie
• Wat heeft RES nodig
• Vervolgstappen

7

-Hoe wordt concreet vorm gegeven aan inspraak en participatie van onze burgers?
-Voorwaarden voor slagen van RES: voldoende netcapaciteit en beleidswijziging
windmolens in NOTwente.

3

Verdeling gemeenten

10-11

4

1.1. Elektriciteit

12-13

• Opmerking: locatie windmolens Twente breed / Overijssel-breed bekijken, zodat
uiteindelijk de meest geschikte locaties worden gebruikt.

5

1.2. Warmte

14-15

• Kritisch op biogas (zie opmerking bij 1). Actief zijn met innovaties!

6

2.1. Bouwstenen
• 1. Zon op dak
• 2. Dorpsmolen
• 3. Concentratie
• 4. Rijkswegen
• 5. Twentse Kracht
• 6. Verdienmodel
• 7. Warmtenet
• 8. Biomassa en -gas
• 9. Warmte platteland
• 10. Aqua- en
geothermie

17-31

• Voorstander van wind- en zonne energie langs Rijkswegen. Haalbaar en ws meer
draagvlak.
• Voorstander van verdienmodel met lokale lasten en lusten. Goed voor draagvlak!
• Biomassa mag niet ten koste gaan van natuur en biodiversiteit.
• Biogas: zie opmerking bij 1. Veiligheid en betrouwbaarheid van biogasnetwerk streng
controleren!
• Aqua - en geothermie: innovatieve ontwikkelingen volgen!

7

2.2. Overige bronnen

33

• PvdA is tegen het gebruik van kernenergie vanwege gevaar en opslag nucleair afval.
• Ontwikkelingen mbt waterstof blijven volgen.

8

2.3. Infrastructuur

33-35

• Grensoverschrijdende samenwerking met Duitsland onderzoeken.

9

2.4. Ruimtelijke kaders

37

• PvdA kiest voor andere voorkeur energie opwekking (zie bij 1)
• Herijking uitsluitingsgebieden gewenst(NOTwente), maar uitgangspunt blijft om
windmolens te plaatsen op de meest geschikte plekken van onze provincie/regio.

10

3.

Proces en analyse

40-43

• Hoe wordt de participatie en inspraak van burgers concreet vorm gegeven na de
vaststelling van de concept RES?(zie ook 2)

11

4.1. Van concept naar
RES

46-47

•

12

4.2. Vragen aan het
Rijk

48-49

• We missen de vragen m.b.t. mogelijkheden voor stimulering windenergie en zijn nog
steeds kritisch t.a.v. biomassa en biogas.

13

Overig / algemeen

1

-Ambitie energie: Voorkeursvolgorde 1. Zon op dak 2. Windenergie 3. Zonnevelden.
-Ambitie warmte: Geen voorstander van biomassa en biogas. We hebben bomen
hard nodig ter compensatie van de CO2 uitstoot en voor behoud van ons
landschap. Biogas gaat uit van een mestoverschot en dat past niet in onze
gedachten van kringlooplandbouw.

•

