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Historie

Nederland heeft het Klimaatakkoord van Parijs ondertekend en doelstellingen
bepaald voor 2030 en 2050. Voor de uitwerking van de afspraken is een
Nationaal Klimaatakkoord opgesteld. Aan vijf tafels zijn daarvoor afspraken
gemaakt: industrie, gebouwde omgeving, mobiliteit, landbouw landgebruik en
elektriciteit. Een belangrijk onderdeel voor de uitwerking van het akkoord is het
opstellen van een Regionale Energie Strategie (RES).
Een belangrijk deel van de uitvoering van het Klimaatakkoord ligt dus in de
regio’s. In het Klimaatakkoord zijn daarvoor o.a. afspraken opgenomen voor de
RES en is een Handreiking opgesteld die gebruikt is voor het opstellen van de nu
voorliggende regionale startnota.

Belangrijkste
beslis/bespreekpunten

De gemeenteraad van Hengelo wordt, net als de overige Twentse gemeenten,
voorgesteld om de startnota Energiestrategie Twente vast te stellen.

Politieke Markt

18 december 2019

Voorzitter

Griffiemedewerker

Zaal

Domein

Duur

Anke Haarhuis

Grote zaal, begane grond

Fysiek

75 min

Mitchell Boers
Doel van de sessie

Portefeuillehouder

Claudio Bruggink

Daarnaast wordt de raad gevraagd aan te geven hoe zij, maar ook de
samenleving, betrokken wordt in het proces om te komen tot een RES.

Oordeelsvorming

Behandeladvies

Na een toelichting vanuit het college over de samenhang tussen de diverse
lokale/regionale trajecten gaat Danny van Deursen, procesmanager Regionale
Energie Strategie Twente, een toelichting geven over het proces om te komen
tot een RES. De raad kan in gesprek over het proces van totstandkoming RES en
daarbij kan worden ingezoomd op de gewenste rol van de raad zelf, maar ook
de betrokkenheid van de samenleving.
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Politiek Markt

Naar aanleiding van de discussie in de politieke markt over de rol en
betrokkenheid van de gemeenteraad, maar ook die van de burgers bij het
vervolgtraject, zal het college dit voorafgaand aan de raadsbehandeling, nader
verduidelijken richting de raad.

Raad

14 Januari 2020

Doel van de sessie

Besluitvorming

Behandeladvies

De raad wordt gevraagd om de startnota Regionale Energie Strategie vast te
stellen.
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