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         Borne 25-05-2021 VS.2 
 
Voorzitter, 
 
We zijn blij dat de Energievisie er eindelijk is, de grove roadmap voor onze bijdrage aan de RES. Alle 
vormen van energieopwekking en warmte die we momenteel kennen worden wel beschreven. Over 
de plek waar we dan de energie gaan opwekken komen we in de toekomst wel te weten en komt 
zeker nog verschillende keren terug in de raad. Wat we missen in deze visie is innovatie. Wethouder 
denk ook eens aan bv. een overdekte parkeerplaats met een dak van zonnepanelen. Dat zien we dan 
liever dan vruchtbare landbouwgrond vol met zonnepanelen.  
Tevens zouden eigenaren van nieuw te bouwen bedrijfspanden gestimuleerd kunnen worden om 
tijdens de bouw al rekening te houden met plaatsing van bv. zonnepanelen. 
 
De windmolens worden op dit moment uitgesloten. Momenteel is er een hoop gedoe over de 
windmolens. Er zijn onderzoeken gaande naar de gezondheidseffecten van windmolens op 
omwonenden zowel psychisch als lichamelijk. Deze vinden plaats ook bij onze oosterburen. Uit onze 
energievisie blijkt dat men in Borne alleen maar kijkt, eventueel met onze buurgemeenten, naar de 
landschappelijke inpassing. Als gemeente hebben we de participatie voor ’t project “Wind voor 
Buren” gesteund en dat is bij de omwonenden daar niet goed begrepen. Het voelt voor hen alsof ze 
in de steek zijn gelaten. We begrijpen dat in deze materie er altijd tegenstanders zullen blijven, maar 
als een hele wijk zich uitspreekt tegen een project is dit wel iets om even bij stil te staan.  
Wethouder, kunt u ons bevestigen dat er ook rekening gehouden wordt met de bezwaren van onze 
burgers? 
 
De eerste tussenstop is 2030 en dat is eigenlijk best al wel snel. De vraag die dat bij ons oproept is of 
we dit wel gaan halen? Tevens leeft de RES/Energievisie wel bij ons, maar bij onze burgers is er 
weinig herkenning als we het over de RES/Energievisie hebben. Hoe gaan we dit zo snel mogelijk vlot 
trekken? 
 
 

participatie- bij ons heet dat samenwerken 
         Loesje 
 
 
 
 


