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MOTIE VAN raadslid Stevelink     Ontvangen: 23 mei 2020 

 

Motie nr. 2020-Stevelink-1  

 
 
Onderwerp: Regionale energiestrategie, samen met onze inwoners 
 

 
De raad, in vergadering bijeen op 25 mei 2020; 
 
constateert dat: 

- op 20 januari 2020 de startnota Regionale Energie Strategie Twente (RES Twente) door de 
raad is vastgesteld; 

- daarin is opgenomen dat gemeenten de keuzes om te voldoen aan energiedoelstellingen ook  
met inwoners uitwerken; 

- op 16 april 2020 het conceptbod voor de RES Twente is bekendgemaakt; 
- inwoners de afgelopen periode onvoldoende zijn geïnformeerd over het proces en niet in de 

gelegenheid zijn gesteld om te participeren; 
- het conceptbod RES Twente  is “gebaseerd op eerder opgesteld beleid, technische bouwste-

nen en veelvuldig overleg tussen de betrokken overheden en bestuurders”; 
 

overwegende dat: 
- acceptatie van de opgave en de maatregelen bij inwoners essentieel is voor uitvoering; 
- tussen de concept-RES en RES 1.0 de Twentse gemeenten een forse stap moeten zetten in 

participatie;  
- betrokkenheid toeneemt naarmate een initiatief concreet in de eigen leefomgeving komt; 
- voor het verkrijgen van maatschappelijk draagvlak voor initiatieven gemeenten als eerste aan 

zet zijn; 
- het van groot belang is om duidelijkheid te scheppen over wat op welke plek mogelijk is, zodat 

er geen valse verwachtingen worden gewekt; 
 

roept het college op: 
- vóór 1 september 2020 een RES communicatie-en participatieplan op te stellen dat beschrijft 

wanneer en hoe onze inwoners betrokken worden bij de totstandkoming van de RES 1.0; 
- het communicatie- en participatieplan te delen met de raad; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 

Ondertekening en naam: 
Namens het CDA, 

 
 
H.J. Stevelink 
 
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). 


