Borne 04-02-2020
Voorzitter,

Voor ons ligt het voorstel om de “Startnota Regionale Energie Strategie Twente (RESTwente)” vast te stellen.
De RES beschrijft de wijze waarop gemeenten, waterschappen en de provincie samen met
bedrijven, publieke en maatschappelijke partners willen komen tot een Regionale Energie
Strategie voor Twente.
In Nederland moeten we 35TWh/jaar aan hernieuwbare elektriciteit opwekken op land samen
met 30 regio’s en dat betekent voor Twente 1,16TWh/jaar.
De regio’s zijn aan zet voor invulling.
Wat dit voor Borne inhoudt is momenteel nog niet duidelijk maar dat dit impact heeft voor
ons moge duidelijk zijn. We, de regio’s krijgen tot 1 juni 2020 de tijd voor het opleveren van
het tussenproduct en de gemeentes moeten bij het conceptrapport al aardig compleet zijn
( hoe, wat , waar enz. ). Komen we er niet uit, beslist de provincie voor ons en daar zitten we
dus niet op te wachten.
Voorzitter,
Tijdens het politieke beraad heeft de wethouder aangegeven dat er naast windmolens en
zonnepanelen ook gekeken wordt naar nieuwe technieken zoals bv. Geothermie,
Aquathermie enz.
Op de vraag of we het qua planning gaan halen was de wethouder iets minder stellig en was
het antwoord “we gaan het zien”. Dat is voor het CDA-Borne iets te vrijblijvend.
Het CDA-Borne zou graag voordat e.e.a. definitief is dat de wethouder met een
raadsvoorstel komt met het bod wat de gemeente Borne gaat inbrengen in de RES-Twente.
( voor 1 juni ). Hier willen we dan ook een motie voor indienen.
Tevens zouden we nog graag de nadruk willen leggen op een goed participatie en
communicatieplan. Als de wethouder ons dit kan toezeggen kunnen we instemmen met de
voorliggende startnota en zien het bod in de vorm van een raadsvoorstel met vertrouwen
tegemoet.
GROENE ENERGIE:
ALS DE WIND WAAIT EN DE ZON SCHIJNT,
IS HET MOOI WEER OM TE VLIEGEREN
Voorzitter,
tot zover.
Vuistregel voor opwek elektriciteit: 1 16TWh
= 110 – 130 3 MW turbines
of 70 – 90 4 MW turbines
of 1100 (O/W) - 1500 (Z) hectare zonneveld
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