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AMENDEMENT VAN  raadslid  Oude Steenhof 
    Groothuis 
    Plegt  
 
Ontvangen: 18 april 2021   
 
Amendement: 2021-Oude Steenhof/Groothuis/Plegt-1 
 
Onderwerp: Voorlopig ontwerp RES Twente 1.0     
 
De raad van de gemeente Tubbergen in vergadering bijeen op 20 april 2021; 
 
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 
 
om het door het college ontwerpraadsbesluit over het voorlopig ontwerp RES Twente 1.0, luidende: 
 
1. Commitment uit te spreken voor de realisatie van de RES Twente 1.0 als strategisch 

koersdocument.  
2. Commitment op de gezamenlijke ambitie van de 14 Twentse gemeenten, waterschappen en 

provincie:  
a. Samen willen we in 2030 in Twente 1,5 Terawattuur (Twh) duurzaam elektriciteit 

opwekken met een combinatie van wind- en zonne-energie, waarbij elke gemeente zelf 
verantwoordelijk is voor de eigen bijdrage in Gwh. Hierbij is overprogrammering in de 
planfase mogelijk nodig, vanwege te verwachten planuitval (op basis van ervaring is dat 
30%).  

b. De uitwerking van de Regionale Structuur Warmte voor Twente; 
3. Akkoord te gaan met de (proces)afspraken om te komen tot de RES Twente 1.0.  
4. Akkoord te gaan met het gewijzigde bod van de Noordoost Twentse gemeenten van 225 GWh en 

de stuurgroep van de RES Twente te verzoeken het gewijzigde bod in de definitieve RES Twente 
1.0 te wijzigen. 

5. Eventuele reacties op het voorlopig ontwerp RES Twente 1.0 (via moties) kenbaar te maken aan 
het College van B&W. 

 
te wijzigen in: 
 
besluit: 
1. kennis te nemen van het voorlopig ontwerp RES Twente 1.0; 
2. in te stemmen met het gewijzigde bod van de Noordoost Twentse gemeenten van 225 GWh en de 

stuurgroep van de RES Twente te verzoeken het gewijzigde bod op te nemen in het ontwerp RES 
Twente 1.0. 

 
Toelichting: 
Voor het uitspreken van commitment op de RES Twente 1.0 vinden wij het van belang dat het huidige 
bod van de NOT-gemeenten wordt gewijzigd van 335 Gwh in 225 Ghw. In het voorliggende 
voorontwerp is dit bod nog niet verwerkt. Wij zijn voorts van oordeel dat het nader in te vullen deel van 
de ambitie om op Twentse schaal tot 1.5 Twh duurzame opwek van elektriciteit te komen in eerste 
instantie ingevuld te worden door de gemeenten welke nu relatief in mindere mate bijdragen. Tevens 
vinden wij het van belang dat de RES 1.0 wordt voorzien van een communicatie- en participatieplan 
dat beschrijft, wanneer en hoe onze inwoners in Tubbergen concreet betrokken worden bij het proces 
van de RES Twente 1.0. Ook vinden wij het van belang op welke wijze aan moties invulling wordt 
gegeven in RES 1.0, alvorens wij commitment kunnen uitspreken. 



 
Ondertekening en naam: 
 
CDA,    Gemeentebelangen VVD, Dorpen Centraal, 
T.G.J. Oude Steenhof  G.M.J. Groothuis  A.H.B. Plegt  
  
 
Amendement: voorstel tot wijziging van een ontwerpverordening of ontwerpbeslissing, naar de vorm 
geschikt om daarin direct te worden opgenomen. 
Subamendement: voorstel tot wijziging van een aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om 
direct te worden opgenomen in het amendement, waarop het betrekking heeft. 
Wijze van indienen van een amendement: 
Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling te kunnen worden genomen schriftelijk 
bij de voorzitter van de raad worden ingediend, tenzij de voorzitter -met het oog op het eenvoudige 
karakter van het voorgestelde- oordeelt, dat met een mondelinge indiening kan worden volstaan.  


