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         Borne 20-04-2021 vs.2 
 
Voorzitter, 
Voor ons ligt wederom een voorlopig ontwerp van de Regionale Energiestrategie.  
Een ontwerp wat ons weer iets dichter bij het eindbod brengt.  
Iets meer wind en iets minder zon is kort door de bocht de boodschap. 
In Twente kennen we het begrip noaberschap, waar in dit ontwerp ook over 
gesproken wordt. Hier koppelen we als CDA het rentmeesterschap ook aan zodat de 
volgende generatie ook baat heeft bij dat wat we nu/binnenkort gaan beslissen.  
 
Voorzitter, 
Onze fractie mist in deze materie de voortvarendheid van de wethouder. Het voelt als 
dat we een huis bouwen, maar we weten nog niet waar, hoe en wat. We missen de 
architect, aannemer en inspiratie. Eigenlijk missen we de visie, de energievisie.  
 
Voorzitter, 
Even weer terug naar de RES1.0. In hoofdlijnen kunnen we ons vinden in de 
hoofdlijnen van het voorlopige ontwerp. Het zou mooi zijn dat we de activiteiten 
zouden kunnen clusteren met onze buurgemeenten, alleen is het nu nog ieder voor 
zich en de tijd daar dus nu nog niet helemaal rijp voor is. We doelen dan qua 
clustering hoofdzakelijk op de plaatsing van windmolens. 
Het ideale plaatje zou voor ons zijn dat we gewoon een vierkante kilometer zee 
hadden, daar een paar windmolens plaatsen alle geschikte daken in de gemeente 
Borne voorzien van zonnepanelen en daarmee onze bijdrage hebben afgedekt.  
Het moge duidelijk zijn: we staan niet te springen voor windmolens in ons mooie 
Twentse coulissen landschap.  
 
Voorzitter, 
We zouden nu een motie kunnen indienen over de plaatsing van windmolens, maar 
momenteel is dat toch nog te pril, mede doordat momenteel alle gemeentes nog 
worstelen met de RES en de juiste invulling.  
Wel willen we de wethouder vragen de bundeling van gedachten en uitvoering te 
blijven uitdragen bij onze buren omdat we de definitieve RES alleen gezamenlijk tot 
een goed eind kunnen brengen. 

 
 


