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Geachte leden van de Stuurgroep RES Twente,
De Regionale Energiestrategie Twente gaat voor grote veranderingen zorgen in de woon- en
leefomgeving van de inwoners van Enschede en daarbuiten. Het is onze taak als gekozen
volksvertegenwoordigers en de benoemde bestuurders om behouden en zorgvuldig om te
gaan met de woon- en leefomgeving van onze inwoners. We wonen in een voor Nederland
unieke groene omgeving met bruisende steden en vitale dorpen.
Door middel van deze brief wil de Enschedese CDA-fractie haar wensen en bedenkingen aan
de Stuurgroep van de RES Twente meegeven. De politieke discussie zal nader plaatsvinden
tijdens de behandeling van de lokale integrale Energievisie.
De regio Twente staat voor een grote opgave wat betreft de opwekking van nieuwe groene
energie. De opgave is met name gericht op het plaatsen van tientallen windmolens en vele
hectaren zonnecollectoren op landbouwgronden. De totale energiemix is te beperkt en vraagt
juist om een actieve lobby richting ‘Den Haag’ om breder te kijken naar mogelijke andere
vormen van nieuwe en groene energie. Ook innovatieve oplossingen zoals de ‘cycloon
windturbine’ verdienen meer aandacht als alternatief voor de windmolens.
Plaatsing van grootschalige zonnevelden en enorme windmolens van meer dan 200 meter
hoogte met grote betonnen voetafdruk in onze aarde zorgen voor terechte weerstand in de
zoek- en landingsgebieden. Deze energiebronnen zullen de komende tientallen jaren het
unieke Twentse coulisselandschap ontsieren en vruchtbare landbouwgronden verrommelen.
De grootste groep verbruikers zit in het binnenstedelijke gebied. Zet dus eerst in op
zonnecollectoren op daken van bedrijfsgebouwen, publieke gebouwen en overkap grote
parkeerterreinen met zonnepanelen. Ook is het onbegrijpelijk dat het goede gedrag van veel
inwoners om zelf zonnepanelen te plaatsen niet wordt meegeteld in de RES Twente 1.0. Dit
komt het draagvlak niet ten goede. Ook uit oogpunt van het elektriciteitsnetwerk is het veel
verstandiger binnen de bebouwde kom zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken. Daar

vindt immers het grootste verbruik plaats en kan makkelijker aan het net worden geleverd
dan vanuit het buitengebied.
De oproep die het CDA Enschede aan de Stuurgroep RES Twente wil meegeven: ontzie zoveel
mogelijk belangrijke natuurgebieden, gebieden met cultuurhistorische - en natuurwaarden en
vruchtbare landbouwgronden bij het realiseren van de energieopgave. We moeten
voorkomen dat we in een biodiversiteitscrisis terecht komen. De voorgestelde plannen zijn
niet van de ene op de andere dag weer te verwijderen. Neem dus geen onomkeerbare
besluiten totdat alle volksvertegenwoordigende organen in Twente een besluit hebben
kunnen nemen over de RES Twente 2.0.
Maatschappelijk draagvlak wordt in het voorontwerp RES Twente 1.0 weggezet als
‘projectparticipatie’. Pas wanneer de plannen dermate concreet zijn, wordt de omgeving
meegenomen in het proces. Dit is wat het CDA Enschede betreft veel te laat. De inwoners
moeten proactief en vanaf het begin mee worden genomen in de plannen en zodoende een
duidelijke stem krijgen in de eventuele nadere concretisering van de energieprojecten. Vooraf
draagvlak is achteraf acceptatie.
Het voorontwerp RES Twente 1.0 spreekt al over mogelijke ‘overprogrammering’. Gezien de
grote weerstand in de samenleving tegen grootschalige energieprojecten wil het CDA
Enschede het advies meegeven om zeer terughoudend te zijn met het intekenen van nieuwe
massale wind- en zonprojecten in ons kostbare buitengebied. Zorg voor voldoende draagvlak
binnen de gestelde energieopgave waar de regio Twente nu voor aan de lat staat.
Tenslotte kan het massaal inzetten op energiebesparing en met name het verduurzamen van
veel oudere woningen de totale energieopgave flink terugbrengen.
De CDA-fractie zal tijdens de raadsbehandeling van de integrale Energievisie nadere politieke
duiding geven over de lokale inbreng in de totale RES Twente 1.0.
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