Nieuwsbrief mei 2020
Aan leden van Platform Progressief Wierden,

Sinds de laatste nieuwsbrief van maart lijkt het alsof er in de Wierdense politiek niets is
gebeurd. Maar schijn bedreigt! De (steun)fractie is druk bezig met de voorbereiding op een
aantal besluiten. Daarom deze extra nieuwsbrief, want we vinden het belangrijk om jullie
goed te informeren. Daarnaast is jullie input over deze belangrijke punten voor ons ook van
belang.
Ontmanteling Soweco
Onder druk van politieke partijen van de deelnemende gemeenten Almelo, Tubbergen
Twenterand Rijssen-Holten Hellendoorn en Wierden ligt er nu een totaal ander voorstel op
tafel dan wat het dagelijks bestuur begin dit jaar voorstelde. Het plan is nu om te blijven
samenwerken in een stichting in plaats van een gemeenschappelijke regeling (GR). Wij
hebben hier nog wel wat vragen en kanttekeningen bij, maar het ziet er veel beter dan
eerdere voorstellen.
De commissievergadering vindt plaats in mei. Daarna zal in juni het definitieve oordeel
worden geveld door de gemeenteraden. Hellendoorn en Rijssen hebben het voornemen om
geen niet deel te nemen aan dit samenwerkingsverband.
De Passie
In 2017 heeft de raad
uitgangspunten bepaald omtrent
de financiering van De Passie.
Een meerderheid van de Raad
koos ervoor om de middelbare
school te bouwen voor het geld
wat beschikbaar is vanuit Den
Haag: circa 7 miljoen euro.

PPW heeft altijd volgehouden dat
dit helaas een onmogelijke opgave
zal blijken te zijn. En we krijgen nu
gelijk., al hadden we dat liever niet
gekregen. De kosten bedragen maar liefst 13,5 miljoen.

De beoogde sportvoorziening ter vervanging van het sterk verouderde complex aan de
Wilhelminastraat bedraagt 4,5 miljoen terwijl werd uitgegaan van 1,9 miljoen.
Over de bouw van beide accommodaties wordt in juni een besluit genomen.
Er is nu een financiering aangeboden tegen een rente van 0,75 %. Dat is gunstig, maar toch
is dit een forse investering in deze tijd vol met financiële onzekerheden.

Regionale Energie Strategie (RES)

Het huidige college blijft
volharden in haar standpunt
dat grote windmolens niet
welkom zijn op Wierdens
grondgebied. In omliggende
gemeenten zoals RijssenHolten tonen ze meer moed.
Om aan de in 2017
vastgestelde doelstellingen te
voldoen hebben we maar
liefst 70 hectare
zonnepanelen nodig: 20 op
het dak en 50 op de grond.
Zonnepark De Groene Weuste bij de opening in 2018.

Bovendien is Twente één van de dertig regio’s die werken aan de energietransitie en moet
met een voorstel komen om gezamenlijk 35 terawattuur duurzame elektriciteit op land op te
wekken in 2030. Dat gaat een hele klus worden, want is er veel weerstand tegen
zonneparken. Soms terecht en soms onterecht. Het goede nieuws is dat de Stichting
Duurzame Energie Wierden-Enter de ontwikkeling van het zonnepark aan de Flierweg in
Hoge Hexel op zich heeft genomen. Hierdoor ontstaat een maximaal maatschappelijk
voordeel. Deze aanpak is bekend geworden als het ‘Wierdens Model’. Al enige tijd zijn de
voorbereidingen gaande voor dit zonnepark. Landschappelijke inpassing, vergunning en
subsidieaanvraag zijn inmiddels vergevorderd.
Wierdense Veld

In de commissievergadering op 12
november wordt de raad gevraagd
om uit vier scenario’s te kiezen
over de conflictsituaties drinkwater
versus natuurbeschermingsbelang.
‘De keuze die de gemeenteraad
maakt zal in handen van de
provincie worden gesteld en reactie
van de provincie zal worden
afgewacht’, zo staat in het
raadsvoorstel.
De vier scenario’s
1. Drinkwaterwinning: prioritair en optimaal. Natura 2000: standstill
2. Idem, maar zonder Natura 2000-status van het Wierdense Veld
3. Tussenvariant. Beide belangen: standstill – in stand houden en niet verbeteren
4. Natura 2000: prioritair en optimaal. Aanwezige drinkwaterwinning in stand houden,
geen uitbreiding en/of verbetering. Mogelijk wel verplaatsing van bestaande winning,
verder van het Wierdense Veld af.

Het zal je niet verbazen dat PPW ervoor kiest om de Natura 2000-status voor het
Wierdense Veld te behouden en verdere ontwikkeling van het natuurgebied (scenario
4).

Koninklijke Teun
Teun Kok heeft op Koningsdag een Koninklijke Onderscheiding
ontvangen. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van OranjeNassau voor het vele vrijwilligerswerk dat hij heeft gedaan en
nog steeds doet voor onder meer Stichting Natuur en Milieu, de
Stichting Szokolya en natuurlijk PPW. Wij feliciteren Teun met
dit welverdiende lintje.

Tot slot
De werkgroep WerkwijzerRaad, met Roselien Slagers als voorzitter, heeft een aantal
wijzigingen doorgevoerd in het reglement van de gemeenteraad. Eén van de wijzigingen
betrof het aantal steunfractieleden per partij. Het was zo geregeld dat hoe meer raadszetels
een partij innam hoe meer steunfractieleden er benoemd mochten worden. Krom natuurlijk,
want juist een kleine raadsfractie heeft behoefte aan zoveel mogelijk ondersteuning. Door dit
gelijk te trekken voor elke partij mag PPW over drie steunfractieleden beschikken.
Bert Klaas, politiek adviseur van de fractie, wordt binnenkort officieel beëdigd als
steunfractielid. Daar zijn we heel blij mee. Een welkome aanvulling, want Bert heeft veel
ervaring.
Mocht je ons willen benaderen over genoemde punten of een andere kwestie, stuur dan een
mail naar raadsleden Roselien Slagers en/of Egbert Wessels. Dat kan naar
roselienslagers@gmail.com en wessels.egbert@gmail.com.

