
 
 

 

 

Enschede 14 mei 2020 

ZIENSWIJZE RES 1.0 

 

 

De fractie van Burgerbelangen Enschede heeft kennisgenomen van het concept RES 1.0 

bod en geeft middels dit schrijven haar zienswijze. 

 

De energietransitie heeft een grote impact op de kwaliteit van de leefomgeving van onze 

inwoners. Het waardevolle Twentse landschap zal de komende jaren drastisch veranderen 

door zonnevelden en windmolens.  

 

Als gemeente Enschede nemen wij de verantwoordelijkheid die het Klimaatakkoord ons 

opdraagt. Het college van Enschede geeft daarom ook, onder voorbehoud van vaststelling 

door de raad van Enschede, een bijdrage aan de GEZAMELIJKE regionale opgave en brengt 

in:  

 

Grootschalig zon op dak 46 GWh (44 ha.) 

Zonnevelden    86 GWh (118 ha.) 

Windturbines    58 GWh. ( 6 turbines)  

 

Ondanks het zeer compacte, maar ook unieke, buiten-stedelijke grondgebied (zo blijkt uit 

de onderzoeksrapporten van HNS ‘’Waarderingskaart buitengebied Enschede’’) en de 

relatieve grootte van het stedelijke gebied, neemt de gemeente Enschede de opgave die 

voor ons ligt zeer serieus en doet naar onze mening dan ook een zeer grote bijdrage aan 

de RES. 

 

Kijkende naar de overige biedingen, blijkt dat niet alle overige gemeenten binnen de regio 

een vergelijkbare bijdrage wensen te leveren. Rijssen-Holten valt hierbij in positieve zin op 

en neemt net als Enschede haar verantwoordelijkheid, maar andere gemeenten zoals 

Hengelo, Borne, Hof van Twente en Twenterand zitten met hun bod met afstand aan de 

onderkant.  

 

Kijkende naar inwoneraantal en/of grootte van het buiten-stedelijke grondgebied kan 

Burgerbelangen Enschede niet anders concluderen dan dat de bijdragen niet evenwichtig 

zijn verdeeld; de verhouding is volledig uit balans. Niet elke gemeente neemt haar opgave 

even serieus lijkt het en dat vinden wij zeer teleurstellend.  

 



Als grootste partij van Enschede moeten wij aan onze achterban kunnen uitleggen waarom 

de gemeente Enschede wel haar verantwoordelijkheid neemt en een dergelijke grote 

bijdrage wil leveren, wetende dat dit een zeer grote impact zal hebben voor de directe 

leefomgeving van de inwoners van onze gemeente. Dit is niet uit te leggen aan onze 

inwoners, gezien de huidige onbalans in de bijdrages van de verschillende gemeenten. 

Waarom neemt de ene gemeente wel haar verantwoordelijkheid en de andere niet, gezien 

de zeer lage biedingen van deze gemeenten aan de RES. U kunt zich voorstellen dat dit niet 

ten goede zal komen aan het draagvlak binnen de gemeente Enschede voor de opgave die 

voor ons ligt. 

 

Burgerbelangen Enschede is van mening dat de provincie moet ingrijpen met betrekking 

tot de lage bijdrages van de verschillende gemeenten. De verdeling van de lasten is niet 

naar rato en, kijkende naar inwoneraantal en/of grootte van het (buiten-stedelijke) 

grondgebied ten opzichte van de bijdrages, volledig in onbalans. 

 

Als Burgerbelangen Enschede hebben wij dan ook aan de gedeputeerde staten van de 

Provincie Overijssel via de RES, de volgende vragen: 

• Hoe duidt de provincie de afwijking van de gemeenten die aan de onderkant van de 

RES biedingen zitten (zoals bijvoorbeeld Hengelo, Borne, Hof van Twente en 

Twenterand) ten opzichte van de gemeente die wel haar verantwoordelijkheid 

neemt (zoals bijvoorbeeld Rijssen-Holten en Enschede)? 

• Hoe worden de huidige bijdragen van de individuen gemeenten in de RES 

beoordeeld en gewogen? 

• Welke consequenties heeft de gewogen beoordeling in de fase tussen het concept 

bod en het definitieve bod? Hoe zorgt de provincie voor een consistent en 

afgewogen uiteindelijk bod van de regio Twente, waarin alle betrokken gemeenten 

hun verantwoordelijk op een acceptabele manier nemen? 

• En hoeverre kunnen gemeenten worden verplicht hun bijdragen te verhogen en 

waarop wordt de hoogte van de verschillende (opgehoogde) bijdragen dan op 

gebaseerd? 

• Kunnen gemeenten verplicht worden gesteld om (financieel) bij te dragen aan de 

bijdragen van andere gemeenten, wanneer zij niet bereid zijn hun bod te verhogen? 

• Welke consequenties heeft het wanneer bijdragen naar beneden worden bijgesteld 

vanwege de uitkomst bij een volksraadpleging of indien uit onderzoek blijkt dat een 

bod niet realistisch is? 
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