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Schriftelijke vragen: RES-T Beter een goede buur…

Geacht College,
In het katern Borne van de Twentsche Courant Tubantia van 26 januari 2021 viel ons het onderstaande artikel op.
Gemeente Almelo wil geen Bornse molens bij Tusveld of Bornerbroek.
Bornse windturbines van 125 tot 210 meter hoog bij de rand van Almelo en Bornerbroek? Almelo zit er niet op te
wachten.
De gemeente Almelo maakt bezwaar bij de gemeente Borne, waar de ideeën voor windmolens in de
duurzaamheidsplannen zijn opgenomen. De zogeheten Energievisie Borne is een concept, toch staat het er zwart
op wit.
Borne ziet wel wat in grote windturbines langs de gemeentegrens bij de buurtschap Tusveld. Het gaat om
gevaartes van 125 tot 210 meter hoog. Almelo juicht in principe de verduurzaming zelf toe, maar benadrukt dat er
in Twents verband afspraken zijn gemaakt over locaties voor windturbines en zonneparken.
Glooiende landerijen
Een van de doelstellingen is om het kenmerkende Twentse coulisselandschap zoveel mogelijk in stand te houden.
De glooiende landerijen en bosrijke gronden van Tusveld en Bornerbroek passen precies in dat plaatje. Als er aan
de rand van de gemeente Borne dergelijke kolossen worden geplaatst, verliest het landschap daar het
kleinschalige karakter, zo schrijft de gemeente Almelo. 'Omdat wij daar juist zo trots op zijn en er zorgvuldig mee
willen omgaan, wijzen wij grootschalige duurzame energieopwekking nabij Tusveld en Bornerbroek af.'
Aangezien de Energievisie nog niet vastligt, krijgt de planvorming op korte termijn een vervolg. De gemeente
Borne komt dan ook met een reactie op de zienswijze van Almelo. Borne liet al wel doorschemeren weinig te
voelen voor windmolens op eigen grondgebied, maar ze liever langs snelwegen of in buurgemeenten te zien.

De VVD Hengelo heeft naar aanleiding van dit artikel een aantal schriftelijke vragen:
1. Hoe kan het dat wij een gezamenlijke Twentse Regionale Energie Strategie hebben, (RES-T).
maar er onderling door gemeenten bezwaar gemaakt wordt?
2. Heeft de gemeente Hengelo haar buurgemeenten ook geïnformeerd over haar plannen
inzake mogelijke windmolen- en zonneparklocaties?
3. Hebben onze buurgemeenten omgekeerd ook ons geïnformeerd over mogelijke
windmolen- en zonneparklocaties?
4. Zo ja, heeft het college onze Hengelose inwoners rond deze mogelijke locaties
geïnformeerd en helpen wij hen bij eventuele bezwaarprocedures?
5. Zo nee, is het college voornemens actief contact te zoeken met onze buurgemeenten over
deze mogelijke windmolen- en zonneparklocaties en die informatie te communiceren naar
onze inwoners? En deze eventueel te helpen bij bezwaarprocedures?
Met vriendelijke groet,
Sander Janssen
VVD Hengelo

