MOTIE

- RES nr 1

Raadsvergadering 20 april 2021
Agendapunt 13: voorstel inzake voorontwerp RES 1.0
Onderwerp: voorwaarden raad Dinkelland bij het voorlopig ontwerp RES Twente 1.0
Indiener: fractie VVD, fractie CDA, fractie Lokaal Dinkelland, fractie Burgerbelangen
Dinkelland, fractie GroenLinks, fractie PvdA

De raad van de gemeente Dinkelland
In vergadering bijeen op 20 april 2021
Constaterende
Dat ter behandeling in de raad voorligt het voorontwerp RES 1.0, met als doel dat de raad
daarover een opiniërend oordeel vormt;
Dat het college de raad voorstelt Commitment uit te spreken voor de realisatie van de RES
Twente 1.0 als strategisch koersdocument;
Dat het college de raad vraagt eventuele reacties op het voorlopig ontwerp RES Twente 1.0
in de vorm van moties aan het college kenbaar te maken met als vervolg dat deze worden
meegenomen en meegewogen bij de formulering van het definitieve ontwerp RES 1.0;
Overwegende
Dat er aanleiding is door middel van deze motie voorwaarden en standpunten kenbaar te
maken met betrekking tot de volgende onderwerpen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

communicatie, draagvlak en participatie
zonnepanelen op dak
grootschalige windturbines en zonnevelden in Dinkelland
nieuwe technieken en technologieën
meer taken dus ook meer financiële middelen
de cijfers waarop de RES1.0 tot stand gekomen is
de gevolgen van de energietransitie voor de volksgezondheid en het milieu
de grote verschillen in opwekcapaciteit tussen de Twentse gemeenten tot 2030

Spreekt uit
1. Dat de gemeente Dinkelland over de invulling van de Regionale Energiestrategie
Twentse (RES Twente) intensief dient te communiceren met haar inwoners en moet
inzetten op het creëren van draagvlak, waarbij inwoners ruime mogelijkheden krijgen
te participeren binnen deze energietransitie;
2. Er prioriteit moet worden gegeven aan meer zon op daken en isolatie door o.a. het
opstellen van bijvoorbeeld een stimuleringsprogramma;
3. Dat Dinkelland vooralsnog geen grootschalige windturbines en zonnevelden op haar
grondgebied zal toestaan;
4. Dat Dinkelland nieuwe en bestaande (bijvoorbeeld zonnefolie) technieken en
technologieën ruim de kans wil geven bij te dragen aan de realisering van de
doelstellingen van de RES;
5. Dat dit van hogerhand opgelegde 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;

6. Dat alle cijfermatige uitgangspunten die ten grondslag hebben gelegen aan de
RES1.0 als open data dienen te worden gepubliceerd, met bronvermeldingen en
handleiding, zodat inwoners meer mogelijkheden krijgen om te participeren bij de
totstandkoming van de RES2.0;
7. Dat er nog veel onderzoek moet worden uitgevoerd met betrekking tot de gevolgen
van het opwekken van duurzame energie voor de volksgezondheid en het milieu;
8. Dat alle Twentse gemeenten hun steentje bij moeten dragen aan de realisering van
de RES1.0,; dat er in dit licht moet worden gewerkt aan een evenwichtigere verdeling
van de opgave van eigen opwekcapaciteit, waarbij het eigen verbruik ten opzichte het
Twentse verbruik het uitgangspunt moet zijn.
En draagt het College op
De punten 1 tot en met 8 actief in te brengen bij de stuurgroep RES en zich ervoor in te
zetten dat deze worden meegenomen bij de formulering van het definitieve ontwerp RES 1.0;
En gaat over tot de orde van de dag
VVD Dinkelland, Joris Poffers
CDA Dinkelland, Michael Geerdink
Lokaal Dinkelland, Benny Tijkotte
Burgerbelangen Dinkelland, Fons Maathuis
GroenLinks, Wilma Riesmeijer-Schouten
PvdA, Cel Severijn

