Motie
Onderwerp

conceptbieding RES-Hof van Twente

Datum

20 mei 2020

Registratienummer

De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 20 mei 2020
gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad;
gehoord de beraadslagingen,
Constaterende dat:
1. De eigen ambities van de gemeente Hof van Twente met betrekking tot duurzaamheid zijn.
vastgelegd in de Routekaart naar een energieneutraal Hof van Twente in 2035 (mei 2015).
2. Alle Twentse colleges elk afzonderlijk een bod hebben gedaan voor de RES-Twente.
3. De Hof van Twente zijn concept-bod voor de RES heeft doorgegeven aan de regio.
4. Dat uiterlijk op 1 oktober 2020 een bestuurlijk vastgestelde concept-RES zal worden aangeboden
aan het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie voor doorrekening door het
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
5. Dat per 1 februari 2021 de uitkomsten van de analyse van het PBL bekend zijn.
6. Dat per 1 juli 2021 een definitieve RES 1.0 moet worden opgeleverd waarin ook de ruimtelijke
consequenties voor het omgevingsbeleid zijn vastgelegd.
7. Dat er december 2021 een warmtetransitievisie voor de Gemeente Hof van Twente moet zijn
vastgesteld.
Overwegende dat:
1. Er een aanzienlijke opgave ligt en er nog geen plan is waarin wordt aangegeven hoe de
gemeente het bod wil realiseren.
2. Dat nog onbekend is welke rol de raad heeft of krijgt bij de uitwerking van het bod.
3. Dat nog onbekend is hoe de bevolking kan meedenken over de invulling van de
duurzaamheidsopgave.
4. Dat de aandacht voor warmtetransitie in vergelijking met andere gepubliceerde concept-RES
sen, nogal mager is.
5. Dat er in het bod van de Hof van Twente in het geheel geen aandacht is besteed aan
warmtetransitie.
6. Het college uitdrukkelijk heeft aangegeven zelf de regie te willen houden op het RES-proces.
Verzoekt het college:
1. Om uiterlijk 3 weken voor de raadsvergadering van 15 september 2020 een procesplanning te
maken voor het invullen van het duurzame energiebod van de gemeente Hof van Twente en
uiterlijk 1 juli 2021 helder is hoeveel energie opgewekt gaat worden, op welk moment en met
welke middelen.
2. Vóór 1 december 2020 een procesplanning te maken voor een visie op de warmtetransitie zodat
op 1 juli volgende jaar helder is waar, hoe en wanneer huizen en bedrijven van het aardgas
afgaan.
3. In de procesplanning aan te geven welke beslismomenten er zijn en wat de rol van de raad en
andere belanghebbenden daarin is.

4.

Om vóór 1 december 2020 een aangepaste Routekaart voor de Gemeente Hof van Twente op te
stellen waarin ook het RES-bod is verwerkt.

en gaat over tot de orde van de dag.
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hof van Twente d.d. 20
mei 2020.
De raad van Hof van Twente,
De griffier,

de voorzitter,

Mr. A.Venema

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Op 20 mei 2020 unaniem aangenomen door de raad van Hof van Twente.
Antonie Venema
Griffier

