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Motie nr. 2021-Oude Steenhof/Groothuis-1 

 

 
Onderwerp: Invulling ambitie RES Twente 1.0 
 

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

- verhoudingsgewijs het ‘bod’ van de gemeenten Hengelo (17%), Almelo (26%), Enschede 
(27%) en Borne (31%) tegenvalt; 

- Noordoost-Twente (inclusief de stad Oldenzaal) met 225 Gwh een ‘bod’ van 48% inbrengt; 
- deze transitie op basis van de ingediende biedingen verhoudingsgewijs zwaar op het 

platteland leunt, terwijl daar de gronden al hard nodig zijn voor het behalen van de 
natuurdoelstellingen (Natura2000) en de transitie naar toekomstbestendige  landbouw; 

 

overwegende dat: 
 

- meer ambitie verwacht mag worden van de hiervoor genoemde gemeenten; 
- duidelijker moet worden waarom het stedelijk gebied met veel daken die geschikt zijn (kunnen 

worden) niet meer kunnen bijdragen; 
- we in Tubbergen maximaal inzetten op zon op dak en hiermee proberen zoveel mogelijk van 

de RES doelstellingen te realiseren; 
- we in Tubbergen nieuwe technieken en technologieën ruim de kans willen geen om de 

doelstellingen van de RES te realiseren; 
- dit proces veel tijd en capaciteit vraagt van de organisatie Noaberkracht en dat hiervoor door 

het Rijk of de provincie Overijssel extra financiële middelen voor beschikbaar gesteld moeten 
worden; 

- de capaciteit van het elektriciteitsnet - met name ook in het buitengebied - moet worden 
opgeschaald om de duurzame opwek te kunnen verwerken; 
 

 

roept het college van burgemeester en wethouders op: 
 

- de RES Twente het standpunt kenbaar te maken dat het resterende deel tot invulling van de 
ambitie van 1,5 Twh duurzame opwek van elektriciteit in Twente in eerste instantie ingevuld 
dient te worden door de gemeenten die nu relatief de laagste ambitie hebben; 

- de noodzaak tot extra financiële middelen actief in te brengen bij de stuurgroep RES en zich 
ervoor in te zetten dat dit wordt meegenomen bij de formulering van het definitieve ontwerp 
RES 1.0; 

- netbeheerders tot maximale inzet op te roepen om initiatieven voor duurzame opwek te 
faciliteren; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 

Ondertekening en naam: 
 
CDA,    Gemeentebelangen VVD, 
T.G.J. Oude Steenhof  G.M.J. Groothuis 
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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). 
 


