Juni 2021
Aan alle inwoners van Usselo,
Door middel van deze brief en de bijlage willen we u informeren over de ontwikkelingen met
betrekking tot de energietransitie in Enschede West. Dit in het kader van de Europese
doelstellingen om alle energie die we met elkaar gebruiken op een zo duurzame manier op
te wekken en het zoveel mogelijk in stand houden c.q. creëren van een gezond milieu en het
terugdringen van zoveel mogelijk CO2. Ook de gemeente Enschede is verplicht om hieraan
mee te werken.
In opdracht van de gemeente Enschede werd een MER-rapport (Milieu Effect Rapportage)
opgesteld ten behoeve van de opwekking van Duurzame Energie voor de gemeente
Enschede. In dit rapport staat vermeld welke inspanning Enschede West hiervoor zouden
moeten leveren. Naar aanleiding hiervan hebben wij als BUT (Buurtkring Usselo, Dorpsraad
Boekelo en Vereniging Behoud Twekkelo) gezamenlijk de gemeente benaderd.
De doelstelling was mee te praten over de hoeveelheid energie die in ons gebied (Enschede
West) opgewekt zou moeten worden en dat deze in evenredigheid zou zijn met de
opwekking in de gebieden Enschede Noord, Oost en Zuid. Dit hele plan moet dan worden
vastgelegd in een Buurtenergieplan voor Enschede West.
Vanaf vorig jaar mei hebben we als gezamenlijke besturen in wekelijkse sessies met de
gemeente gesproken. Na al deze bijeenkomsten is er op 30 maart 2021 met de gemeente
Enschede een Intentieverklaring gesloten waarbij wij als gebied Enschede West onze
medewerking hebben toegezegd om 150 Terra Joule Duurzame Energie tot 2030 te zullen
opwekken. Dit aantal (150 TJ) is aanzienlijk lager dan de eerdere plannen die de gemeente
met ons gebied had.
Belangrijk is dat hierbij aangetekend dient te worden dat het gaat om een intentie; door
geen van de partijen kan en mag deze overeenkomst als bindend worden gezien. Het is
uiteraard wel de bedoeling dat deze getekende Intentie Overeenkomst door partijen zoveel
mogelijk wordt nageleefd en als BUT zullen we steeds tot het uiterste gaan om onze invloed
aan te wenden om de plannen te realiseren zover dat in onze macht ligt. Voor alle partijen
geldt dat iedere deelnemer met moverende redenen de deelname aan de gesloten
intentieovereenkomst op kan zeggen.
Na het gezamenlijk eens te zijn geworden over de Intentieverklaring zijn wij nu als BUT en
gemeente in overleg hoe wij kunnen komen tot een Buurtenergieplan voor het gebied
Enschede West (vastgelegd in kaarten). In dit Buurtenergieplan zal verder worden
uitgewerkt waar, hoe en door welke partijen de benodigde energie zal worden opgewekt
met als peildatum 1-1-2019 waarbij wij als BUT proberen in de regie mee te denken.
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Mocht dit Buurtenergieplan tot stand komen voor Enschede West, dan zal de gemeente
Enschede dit plan als leidraad gaan gebruiken in de gebieden Enschede Oost, Noord en Zuid.
Sinds het voorjaar 2021 is er nogal wat commotie ontstaan over wat Usselo, Boekelo,
Twekkelo en hun inwoners staat te wachten bij een eventuele uitvoering van de plannen die
de gemeente heeft voor dit gebied. Dit uitte zich in een belanghebbende petitie “Geen
Windmolens in Usselo/Boekelo” die door zeer veel mensen getekend is.
Het bestuur van Buurtkring Usselo heeft reeds meerdere malen via Rondje Usselo
aangegeven waar we mee bezig zijn en dat wij het belangrijk vinden dat u, als inwoner van
Usselo, met ons meedenkt over dit moeilijke vraagstuk dat voor ons ligt. We willen dan ook
aan alle bewoners van Usselo vragen uw reacties en/of meningen omtrent dit vraagstuk
kenbaar te maken bij het bestuur (info@usselo.nl), zodat wij dit mogelijk mee kunnen
nemen in het op te stellen Buurtenergieplan dat wij nu samen aan het maken zijn.
Het standpunt van het bestuur Buurtkring Usselo en de BUT is altijd geweest dat wij tegen
de plaatsing van hoge windmolens zijn. Gezien de vele ingediende zienswijzen (337),
waaronder ook die van de BUT, op de energievisie bij de gemeente denken wij dat dit een
standpunt is dat breed gedragen wordt in Usselo en Boekelo.
Omdat we van mening zijn dat u als inwoner van Usselo recht heeft om te weten welke
overeenkomst/intentieverklaring de BUT met de gemeente Enschede gesloten heeft, treft u
die hierbij aan als afzonderlijke bijlage bij de zomereditie 2021 van Rondje Usselo. Mocht u
omtrent deze Intentieverklaring vragen hebben of andere vragen over de energievisie dan
kunt u hierover altijd contact met ons opnemen info@usselo.nl. Ook zullen wij u via Rondje
Usselo op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen; dit is immers het officiële
communicatiemiddel van de buurtkring voor inwoners van Usselo.
Tot slot: het komende najaar willen wij, als de omstandigheden het toelaten, graag weer
onze jaarlijkse ledenvergadering organiseren.
Onze oproep aan u:
Bezoek deze vergadering en help ons meedenken, niet alleen over de energievisie,
maar ook over vele andere zaken die in ons mooie dorp Usselo spelen!

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van Buurtkring Usselo,
Herman Tabor
Voorzitter

Bijlage: Intentieovereenkomst BUT/gemeente Enschede
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