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Samenvatting
Op 7 april 2020 heeft het College de concept RES-Twente
Portefeuillehouder : J. van Essen
vastgesteld. De raad heeft de mogelijkheid gekregen hier
Openbaar
: Ja
(informeel) wensen en bedenkingen op te geven. Het
Communicatie
: Ja
College geeft hieraan in dit voorstel duiding. Deze duiding
wordt verzonden naar de voorzitter van de stuurgroep RES.
Verwerking van deze schriftelijke ronde vindt plaats in een
“oplegnotitie” en deze wordt meegestuurd aan de NP RES
bij de aanbieding van de concept RES Twente op 1 juni
2020 en tevens meegenomen naar de definitieve RES
Afdeling: Openbare Werken
Twente.
Conceptbesluit
1. Kennisnemen van de in de bijlage van dit collegevoorstel
opgenomen hoofdlijnen van de wensen en bedenkingen
van de raad.
2. Deze bijlage te verzenden naar de voorzitter van de
stuurgroep RES Twente.
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Toelichting
Conceptbesluit
1. Kennisnemen van de in de bijlage van dit collegevoorstel opgenomen hoofdlijnen van de
wensen en bedenkingen van de raad.
2. Deze bijlage te verzenden naar de voorzitter van de stuurgroep RES Twente
Aanleiding
De aanleiding voor het opstellen van de Regionale Energiestrategie (RES) in Twente is het
landelijke Klimaatakkoord (2019). Naast energiebesparing is voor het behalen van de doelen van
het Klimaatakkoord een groei van de duurzame opwek van elektriciteit noodzakelijk. In het
Klimaatakkoord is Nederland opgedeeld in 30 energieregio’s. Het Rijk vraagt van de dertig regio’s
in Nederland, die werken aan de energietransitie, een voorstel te maken om gezamenlijk 35
Terrawattuur duurzame elektriciteit op land op te wekken in 2030. Twente is één van de 30
energieregio’s die een bijdrage levert aan het behalen van de doelen en afspraken in het
Klimaatakkoord. In de eerder door het College vastgestelde concept RES staat beschreven wat
de bijdrage van Twente is. De gemeente Losser maakt onderdeel uit van deze Twentse
samenwerking en levert daarmee haar/zijn bijdrage aan het Klimaatakkoord.
In Noordoost Twente werken we samen aan de grootschalige energietransitie onder de
samenwerking van “Energie van Noordoost Twente”. Doelstelling is om 20% van de energie
(warmte en elektra) in 2023 duurzaam op te wekken. Dit kunnen de gemeenten niet alleen en
werken samen met bedrijven, netbeheerders, lokale energie coöperaties, initiatieven en
woningcorporaties. Daarnaast hebben de raden in april 2019 een zonneveldenbeleid vastgesteld
en wordt momenteel gewerkt aan een gezamenlijk beleid voor windenergie. In 2020 wordt er
samen met inwoners gewerkt aan het opstellen van wijkuitvoeringsplannen (overgang naar
aardgasvrij wonen).
Argumenten
1.1
College is hiermee op de hoogte van de wensen en bedenkingen van raad aangaande de
RES
Vanuit vijf fracties in de raad zijn informele wensen en bedenkingen ontvangen, te weten
Burgerforum, CDA, D66, PvdA en VVD.
In de bijlage wordt puntsgewijs aangegeven wat, in hoofdlijnen, de strekking van deze wensen en
bedenkingen is. Het college ontvangt op een later moment het totaaloverzicht van de wensen en
bedenkingen inclusief een beantwoording daarvan.
2.1

RES organisatie op de hoogte brengen van wensen en bedenkingen van de gemeente
Losser.
De duiding van de wensen en bedenkingen die de raad heeft gegeven op de Concept RESTwente worden aan de voorzitter van de stuurgroep van de RES-Twente gestuurd. De RESorganisatie bundelt de duidingen van de wensen en bedenkingen van de gemeenten in de regio
Twente en stuurt deze met de Concept RES-Twente mee naar het Nationaal Programma RES
(NP RES). Zo krijgt het NP RES in hoofdlijnen een beeld van hoe de concept RES-Twente valt bij
de raden om zo een beeld te vormen van de 'hardheid' van de RES. De concept RES ligt immers
in het voorjaar van 2021 ter vaststelling bij de raden en om nu al een beeld te hebben of de
concept RES een goede basis voor de definitieve RES is deze duiding van belang.
Kanttekeningen
Geen
Kosten en dekking – incidenteel / structureel (bijv. onderhoudskosten)
Het College heeft op 7 april bij de behandeling van de concept RES-Twente eveneens een
besluit genomen over de financiële effecten behorend bij de Concept RES-Twente. De
voorliggende duiding van de wensen en bedenkingen van de raad heeft daarop geen
aanvullende financiële effecten.

Participatie
Op dit moment vindt de participatie nog niet plaats, dit zal mede gezien de Coronamaatregelen
naar verwachting vanaf 1 september starten.
Communicatie
Het College heeft op 7 april bij de behandeling van de concept RES-Twente (Zaak 70137)
eveneens een besluit genomen over de wijze van communiceren behorend bij de Concept RESTwente. De voorliggende duiding van de wensen en bedenkingen van de raad heeft daarop geen
aanvulling.
Verder wordt hierover nu niet actief gecommuniceerd.
Subsidiemogelijkheden
Geen
Personele consequenties
Geen
Uitvoering en evaluatie
De hoofdlijnen van de wensen bedenkingen van de raad wordt verzonden naar de voorzitter van
de stuurgroep RES.
Verwerking van deze schriftelijke ronde vindt plaats in een regionale “oplegnotitie” en deze wordt
meegestuurd aan de NP RES bij de aanbieding van de concept RES Twente op 1 juni 2020 en
tevens meegenomen naar de definitieve RES Twente. Tussen 1 juni en 1 mei 2021 wordt in alle
gemeenten het politieke gesprek gevoerd over de eigen energievisie en/of het aandeel van de
gemeente in de RES Twente met de raden. Naar aanleiding van de ontvangen inspraakreacties
wordt bepaald of er tussen 1 juni en 1 februari 2021 via de Twenteraad nadere duiding nodig is
op de ontvangen reacties. De definitieve RES Twente wordt aangepast op basis van de
ontvangen wensen en bedenkingen en ter besluitvorming aan het College en de Raad
voorgelegd in mei 2021. De definitieve RES Twente is een dynamisch document en wordt elke
twee jaar herzien.
Het college ontvangt op een later moment het totaaloverzicht van de wensen en bedenkingen
inclusief een beantwoording daarvan.
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