Resultaten speerpunt Energie (2016)
Binnen het speerpunt Energie werken we aan het opwekken van duurzame energie enerzijds
en energiebesparing anderzijds. De doelstelling die hierbij is vastgesteld, is dat het aandeel
op eigen grondgebied opgewekte hernieuwbare energie in 2030 minimaal 12 procent
bedraagt en in 2050 minimaal 27 procent. Ambitieuze plannen, hieronder worden de eerste
stappen die gezet zijn beschreven.
















In 2016 is de regeling groene leges gestart. De regeling is een tweejarig experiment
waarbij het instrument van de legesverordening wordt gebruikt om ontwikkelingen
in de maatschappij die de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente helpen
bevorderen, te stimuleren. Uit de evaluatie blijkt dat de groene leges een effectief
instrument en een succesvolle duurzaamheidsmaatregel zijn.
Vanwege de financiële consequenties van het grote succes/gebruik van de regeling,
is de regeling vanaf oktober 2016 stopgezet voor bedrijven, projectontwikkelaars en
corporaties. Op 6 februari jl is de regeling – om dezelfde reden- ook voor
particulieren stopgezet. De mogelijkheden voor doorontwikkeling van de regeling
wordt op bestuurlijk niveau aan de orde gesteld.
In Oost-Boswinkel gaat de Woonplaats minimaal 91 nul op de meter woningen
neerzetten (in het kader van het Nul Op de Meter project van de corporaties).
Daarnaast wordt ook de openbare ruimte duurzaam ingericht met speciale aandacht
voor watermanagement en duurzame verlichting.
Er wordt samen met enkele andere steden, het rijk en de provincie aan de slag
gegaan met mogelijkheden om energiemaatregelen te nemen binnen het budget
van de energierekening; de labellening. Hierdoor moet het mogelijk worden voor
mensen met een laag inkomen , om toch energie te besparen. Op dit onderwerp is
een citydeal “energiebesparing door de markt” in voorbereiding.
De Bothoven is een icoonproject in de “green deal smart energy cities”. Vanuit deze
deal is er ondersteuning om nieuwe energietoepassingen te implementeren.
Mensen krijgen de beschikking over een slimme energietoepassingen van Lyv
(voormalig Texel Development). Dit is mede mogelijk gemaakt door een DEI subsidie.
Samen met een projectleider smart grid wordt er aan de slag gegaan om het
grootste smart grid van Nederland te realiseren. Daarmee is Enschede pioneering
city voor slimme smart grid technologieën.
Naast de Bothoven is ook Reimarkt aangemerkt als icoonproject binnen de eerder
genoemde green deal. Er wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van Reimarkt. Dat
loopt voor de huurwoningen inmiddels goed. Voor koopwoningen is er
samenwerking met anderen om de propositie aantrekkelijker te maken. Ook GEAS
EBT is als partner actief, onder andere door het aanbieden van producten met
energiebespaargarantie.
Twente NOM: de Twentse corporaties hebben toegezegd 500 van hun woningen te
renoveren tot nul op de meter. Hiervan liggen ongeveer 200 woningen in Enschede.
Binnen de provincie is- mede door lobby vanuit Enschede- de duurzaamheidslening
voor particuliere woningeigenaren weer open gesteld. In de maanden juni, juli en
augustus 2016 zijn ruim 240 aanvragen binnengekomen, 31 hiervan komen uit
Enschede.
In 2016 is het project “Twente Duurzaam Thuis” gestart. In Enschede zijn 4
wooncoaches actief die woningeigenaren informeren en adviseren over hun woning.
Het verduurzamen van de woning is hierbij een belangrijk onderwerp.
Samen met partners onderzoeken we of het wenselijk is een informatieloket over
(duurzaam) wonen in te richten op een onafhankelijke en goed toegankelijke
locatie.












Aan Twence is vergunning verleend voor het binnen de poorten van het
bedrijfsterrein realiseren vaneen zonnepark met een oppervlakte van 4 hectare. In
behandeling is op dit moment de aanvraag voor een zonnepark met een oppervlakte
van 20 hectare. Deze zal ten noordwesten van de huidige bedrijfslocatie worden
aangelegd.
Er wordt in regio-verband gewerkt aan een coalition of the willing voor het
opstellen van een regionale energiestrategie. Dit is een vervolg op de toezegging om
in regionaal verband te kijken naar meer duurzaamheid bovenop de lokale
doelstellingen.
Naar aanleiding van de oproep van uw raad wordt er met Rijkswaterstaat gesproken
over de plaatsing van zonnepanelen langs de A35.
De afgelopen periode hebben steeds meer bedrijven en inwoners zonnepanelen op
hun dak gelegd. In 2016 is het aantal geregistreerde pv-installaties op daken
toegenomen van 2400 naar 2800.
Inwonerinitiatieven: Er zijn al 7 inwonerinitiatieven op het terrein van energie en
duurzaamheid. Op het terrein van natuurbescherming, educatie en biodiversiteit zijn
dit er nog veel meer.
Onlangs is Enschede Energie opgericht. Een energiecoöperatie met de ambitie om in
de toekomst 25% van de inwoners als klant te hebben. Er vinden gesprekken plaats
om nader af te spreken hoe de gemeente Enschede en Enschede Energie elkaar
kunnen versterken. Twente milieu heeft aangeboden om "het eerste dak"
beschikbaar te stellen dat nodig is om het eerste project te realiseren. Momenteel
wordt onderzocht of het dak ‘constructie technisch’ geschikt is. Onze eigen
ambtenaren bieden hiervoor hun kennis aan.
Onze energie kopen we groen in en recent hebben we ons gas CER gold standaard
gecompenseerd. Hiermee behoren we tot de koplopers in Nederland, omdat de
groene stroom ook echt groen is.



Alle gemeentelijke daken die geschikt zijn, zijn inmiddels voorzien van zonnepanelen.
Ook slagen we er al jaren in om gemiddeld 3% energie per jaar te besparen.



Binnen de zorgcontracten hebben we eisen gesteld rondom het uitvoeren van
Energieonderzoeken en daarnaast organiseren we informatie- en
inspiratiemomenten voor zorginstellingen.
Onze milieu-inspecteurs zijn opgeleid om energiehandhaving en advies te geven.
Beginnend bij de kantoren wordt het energieaspect ook actief meegenomen bij
milieucontroles.
In de Bothoven wordt solarstraatverlichting gerealiseerd en er wordt verkend of er
nog meer duurzame iconen gerealiseerd kunnen worden.




