Verslag extra raadsvergadering d.d. 20 mei 2020 van de gemeente Hof van Twente
Onderwerp: aandachtspunten, wensen en bedenkingen m.b.t. de concept-RES Twente.
Concreet per fractie:
PvdA:
-

De procedure m.b.t. de concept-RES is onduidelijk.
Wat is de waarde van de startnotitie t.o.v. de concept-RES?
Elke gemeente moet komen tot 30 % verduurzaming van het eigen energiegebruik.
De fractie maakt zich zorgen over de situatie na 2030 en wil een concreet
spoorboekje m.b.t. Twente en Hof van Twente.
De fractie wil dat Hof van Twente gebruik maakt van een disclaimer net zoals de
gemeente Enschede; de eigen energievisie moet leidend zijn; daarom een motie.
Wie beslist over zoekgebieden voor grootschalige windparken? Wat gebeurt er als
gemeenten niet kunnen leveren? Hoe vindt de afstemming tussen gemeenten plaats?
Mist een heldere tijdslijn met beslispunten met aandacht voor de democratische
legitimatie.
Het is ongewenst om versneld van het gas af te gaan; aandacht voor de
warmtetransitie.
De regionale samenwerking moet worden omarmd; daarom een motie.

CDA:
- De CO2-uitstoot moet omlaag; alle gemeenten moeten daartoe een bijdrage leveren.
- De fractie onderstreept de ambities in de routekaart; er is kennisgenomen van de
concept-RES en het bod van Hof van Twente.
M.b.t. het bod van Hof van Twente:
Het eerdere bod is opgehoogd; onduidelijk is hoe het nieuwe bod is samengesteld; de
fractie wil een update, i.c.m. een info-graphic waaruit de relatie blijkt met de getallen
in de concept-RES; één maat van energiegebruik hanteren. Het project Wind Buren
moet worden meegenomen.
M.b.t. Wensen en bedenkingen:
De fractie verwijst naar haar schriftelijk ingediende reactie; daarin gestelde vragen
moeten ter beantwoording worden voorgelegd aan de Regio en de Provincie; m.n.
wat betreft de afdwingbaarheid, eisen voor zonneparken, zoekgebieden, status van
de stukken etc.
M.b.t. Besluitvorming over de uitvoering van het bod in Hof van Twente:
De RES moet over 1 jaar liggen; via een besluitproces waarbij Raad, inwoners en
bedrijven worden betrokken. College wordt gevraagd om procesbeschrijving ook gelet
op de warmtetransitie; wat wordt wanneer met wie besproken? Wat is de rol van de
verschillende betrokkenen? Hoe verhoudt de RES zich tot de routekaart? Planning
etc. Daarom een motie.
VVD:
- Concept RES moet uitmonden in definitieve RES; definitieve RES moet elke 2 jaar
worden geactualiseerd.

-

Eerdere bod van 30 % is inmiddels verhoogd tot 50%; ambities worden
onderschreven;
Infrastructuur en netcapaciteit is een zorg en vraagt aandacht, mede gelet op 30%
geschikte zonnedaken.
Pag. 19: iedere gemeente moet zelf onderzoeken welke bouwstenen het beste
passen bij de opgave en dat vervolgens zelf invullen.
Gemeentelijk besluitvorming vindt plaats na de landelijke doorrekening door PBL;
gemeente beslist dus zelf.
De routekaart moet in deze geest worden doorontwikkeld.

GemeenteBelangen:
- Onderschrijft de ambities maar RES is ook vaag en onzeker.
- RES houdt geen rekening met ‘tegenwind’; ‘tegenwind’ zal er wel komen.
- 49 windturbines in NO-Twente; die passen niet in het provinciaal beleid; beleid m.b.t.
zonneparken kan worden aangescherpt.
- Waarom gaat Hof van Twente alleen uit van zonne-energie en niet ook van
windenergie? Initiatief Wind voor Buren? Windturbines verdienen een plaats in het
bod; nog meer ontsierende zonneparken gaat t.k.v. landbouwgrond.
- Rekening houden met transportschaarste, heeft invloed op het resultaat.
- Hoe gaat de ontwikkeling van het warmtenet? Biogas?
- Wie wijst de zoekgebieden aan?
- RES gaat ervan uit dat gemeenten zelf onderzoeken; wet heeft mogelijkheid van
aanwijzing; onderzoekt Hof van Twente zelf ook actief de mogelijkheden?
- Pleit voor constructieve regionale samenwerking; alert zijn en regie in eigen handen
houden.
- De routekaart moet met spoed worden aangepast in relatie tot RES.
D’66:
-

Startnotitie staat niet op agenda; komt in het najaar, is mosterd na de maaltijd.
Hof van Twente is niet vertegenwoordigd in bestuurlijke en ambtelijke overleggen.
Raad wil net als college actief betroken zijn en actief verkennen.
Noemt als suggestie Duurzaamheidsraad in West Overijssel.
Bod Hof van Twente is te laag en te weinig ambitieus, niet in lijn met de routekaart. Is
50 % voldoende? Daarbij gaat het om laaghangend fruit; daarna gaat het pijn doen.
Energietransitie is tevens economische transitie met opbrengsten voor de Hof.
75 % in 2030, 100% in 2035; gaat niet lukken zonder windturbines; zijn productiever.
Windmolen Zenkeldamshoek? Langs A1, langs Twentekanaal?
Mist het initiatief Wind voor Buren.
De routekaart moet geactualiseerd. Voorstel in het najaar naar raad. Vastleggen in
Omgevingsvisie?
Pleit voor een disclaimer net als gemeente Enschede: d.w.z. akkoord onder
voorbehoud instemming raad.
Pleit voor een participatie- en communicatieplan met middelen; bij voorkeur regionaal
afgestemd om iedereen op gelijke manier te betrekken.

SP:
-

Relatie/inhoud RES en startnotie is onduidelijk; wat is de wat is de waarde van de
startnotitie? Beter nu de startnotitie vaststellen dan later.
Wat besluiten we vanavond? Is de concept-RES al ingestuurd?
Pleit voor een spoorboekje voor nu en voor na 2035.
Spreekt zorg uit over te weinig regie; zijn we baas in eigen huis?
Niet-conformeren kan ook een risico zijn; anderzijds basis is samenwerking en
participatie;
Ingrijpen van hogerhand is niet waarschijnlijk gelet op de ‘opbrengst’ van al
ingediende RESSEN; desondanks roer in eigen hand houden.

-

Bevoegdheden daar laten waar ze horen; bij de raad.
Waarom wordt er gesproken over 3 scenario’s, terwijl de 3 e de enig realistische is?

-

Wijst op SG11, duurzame steden en gemeenschappen; het gaat ‘niet’ om wel of niet
instemmen met concept-RES, maar zijn wij in staat om deze plannen onze boeren,
inwoners en bedrijven mee te nemen naar ons einddoel: Energieneutraal in 2035?
RES is geen doel maar een middel, geen strategie. Zegt niets over hoe we deze pil
slikken.
Maatschappelijke participatie wil niet zeggen dat iedereen het eens is met elkaar.
De RES-doelstellingen zijn van iedereen, niet alleen van de raad en het college.
Het gaat om een visie; RES is een raderwerk voor en van iedereen; hoe bereiken we
op eigen kracht energieneutraliteit en hoe kunnen we bijdragen aan doelstellingen
van de Regio.
Samenwerken moet in alle kernen met iedereen.
Er moeten aansprekende doelstellingen zijn; vanaf nu komen tot eigendom van alle
energieprojecten die 100% lokaal zijn.
Koersvastheid is van belang, gas geven; 2035 is een uitdaging. Wij bieden nu al meer
dan anderen, maar het is nog niet genoeg.
Mineral Valley was een succes; is nog maar een start; waarom niet naast regionaal
warmtenet ook biogasnetwerk opnemen.

GL:

-

-

Raadsbreed:
1. Eigen routekaart moet leidend zijn en komen tot spoorboek met plan van aanpak.
2. Regionale samenwerking moet.
3. Vergeet niet de winst die te behalen is door energiebesparing.
4. Denk aan de democratische legitimatie; disclaimer opnemen: akkoord onder
voorbehoud instemming van de raad.
5. Heb aandacht voor de infrastructuur; is kwetsbaar.
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