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Ontvangen: 17 april 2021

Motie nr. 2021-Oude Steenhof/Groothuis/Wessels/Plegt-1

Onderwerp: Rekenmodel RES Twente 1.0

De raad, in vergadering bijeen op 20 april 2021;
constaterende dat:
-

er in het landelijke proces van de totstandkoming van de RES is besloten om het percentage
duurzame opwek (zoals we gewend waren te meten via de Klimaatmonitor) is gewijzigd in een
hard getal (35 TWh);
de doelstelling van 35 TWh duurzame opwek alleen maar opgewekt mag worden door middel van
grootschalige zon- en windprojecten;

overwegende dat:
-

door de opzet van de RES het lijkt of zon op daken bij particulieren en kleine(re) bedrijven en de
kleine(re) windmolens op boerenerven (<15 meter) er niet toe doen;
de doelstelling van energiebesparing door het rekenmodel niet wordt gestimuleerd, omdat het
deze opwek niet bijdraagt aan het behalen van de ambitie;
de overheid een verkeerd signaal afgeeft, dat schadelijk is voor het draagvlak onder inwoners
als we inwoners willen betrekken bij de energietransitie, we alle initiatieven -dus ook
energiebesparing en kleine(re) initiatieven- volop moeten ondersteunen;
de opbrengst van energiebesparing en kleine(re) initiatieven een communicerend vat moet zijn
met de noodzaak van grootschalige opwek (oftewel: als onze inwoners meer doen hoeven de
projectontwikkelaars minder te doen);
deze initiatieven ons inziens op een goede manier in de lokale elektriciteitsbehoefte voorzien;
terwijl de impact op het landschap (door de hoogte/omvang) zeer gering is;

spreekt uit dat:
-

In het vervolgproces richting de RES Twente 2.0, energiebesparing en kleinschalige
energieopwekking, zoals zon op daken bij particulieren en kleine(re) bedrijven en de kleine(re)
windmolens op boerenerven (onder de 15 meter), onderdeel dient te worden van de ambitie;

roept het college van burgemeester en wethouders op:
-

het Rijk te verzoeken het huidige doel (het harde getal van 1,5 TWh in de regio Twente) richting
de RES 2.0 weer om te zetten naar het percentage duurzame opwek ten opzichte van het
elektriciteitsverbruik;

en gaat over tot de orde van de dag.
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Unaniem aangenomen
Motie:korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek
wordt uitgesproken
Wijze van indienen van een motie: een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden
schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend (art. 34 Reglement van orde).

