
Op weg naar RES Twente 1.0

Waar staan we nu?

Bijeenkomst belanghebbenden 28 oktober 2020



Opening en welkom
door Louis Koopman, voorzitter stuurgroep RES Twente

https://youtu.be/_Pmn0sCT2qo


Programma bijeenkomst belanghebbenden

• 15.45 – 16.00 uur Ontvangst (digitale inloop)

• 16.00 – 16.10 uur Opening en welkom door voorzitter stuurgroep Louis Koopman

• 16.10 – 16.20 uur Toelichting programmamanager Jan Jaap Kolkman

• Over nut en noodzaak energietransitie, Waar staan we nu?, Onze aanpak

• 16.20 – 16.30 uur Gebouwde omgeving (warmte) in het kort

• 16.30 – 16.40 uur Duurzame opwek Elektriciteit in het kort

• 16.40 – 16.50 uur Toelichting vervolgproces

• 16.50 – 17.00 uur Korte pauze

• 17.00 – 17.50 uur Eerste stap invulling RES Twente 1.0

• 17.50 – 18.00 uur Afsluiting en mogelijkheid aanmelding vervolg



Waar staan we nu?



Globale tijdlijn fase 4: Op weg naar RES 1.0

4A: juli 2020 – maart 2021: Op weg naar RES Twente 1.0
- Uitwerken Programma van Eisen
- Uitwerking invulling en afstemming hoekpunten afwegingskader
- Communicatie- en participatieproces 4B: maart 2021 - juli 2021 

Besluitvorming door:
- 14 Twentse gemeenten
- Waterschap Vechtstromen
- Provincie Overijssel

1 juni 2020

GEREED = concept-RES Twente 
(bestuurlijk vastgesteld)

1 juli 2021

Oplevering = RES Twente 1.0 
(bestuurlijk vastgesteld)

eind oktober 2020

29/10/20: Volksvertegenwoordigers 
i.s.m. Initiatiefgroep RES Twente.

28/10/20: Stakeholdersbijeenkomst
i.s.m. energiecoöperaties, 
maatschappelijke organisaties e.d.

November 2020

19/11/20: Twenteraad 
i.s.m. Initiatiefgroep RES Twente.

Begin februari 2021

11/02/21: Volksvertegenwoordigers 
i.s.m. Initiatiefgroep RES Twente 
concept RES Twente 1.0.

10/02/21: Stakeholdersbijeenkomst
i.s.m. energiecoöperaties, 
maatschappelijke organisaties e.d.



Beoogd resultaat

RES Twente 1.0: 

• Bestuurlijk vastgesteld

• Getoetst aan afwegingskader:



Gebouwde omgeving (warmte)
door Ineke Nijhuis, coördinator gebouwde omgeving



Regionale Structuur Warmte (RSW)



Waar staan we nu?

➢ In kaart brengen Transitievisies Warmte van gemeenten

➢Visie vertalen naar Wijkuitvoeringsplannen: 

➢Hoe alle wijken aardgasvrij?

➢Afstemmen warmtevraag en warmteaanbod  

➢ In kaart brengen warmtebronnen en verdeling ervan 



Regionaal warmtenet:
Voor verwarming gebouwen
stedelijk gebied

Biogasnet:
Voor verwarming gebouwen 
buitengebied

Warmtenetten: warmte-infra op regio niveau



Duurzame opwek elektriciteit
door Ed van ‘t Erve, coördinator elektriciteit





Waar staan we nu?

➢Ambities bekend

➢Nu samen invulling geven aan:

➢Energiemix

➢ Zoekgebieden

➢Binnen hoekpunten afwegingskader



Welke bronnen onderzoeken we?



Sallandse heuvelrug - Hellendoorn

Ruimtelijke kwaliteit



Systeemefficiëntie



Techniek kosten Aansluit kosten Transport- en distributiekosten

Maatschappelijke kosten



Hulpmiddelen voor denkkader:



Energiemix: verhouding zon en wind

Clustering: kleine vs. grote opwekgebieden

Bundeling: zon en wind bij elkaar

Transport: vraag en aanbod dichtbij bij elkaar

Uitgangspunten voor efficiënt energiesysteem



Aan de slag: maatschappelijke dialoog

➢ Groepsindeling:

- Partners in de energieketen – Ed van ‘t Erve

- Lokale initiatieven duurzaamheid – Merlinn van Nieuwkuijk

- Landbouw en leefbaarheid platteland – Maartje Ahne 

- Natuur, landschap en landgoederen – Willem Wijnen

- Overheid en partnerorganisaties – Ineke Nijhuis

- Beslissers – Marie-Jose Herik-Jonker



Aan de slag: maatschappelijke dialoog

Welke waarden 

zet u op de kaart?

Welke kansen?

Welke zorgen?



Van start naar realisatie
- Lokaal en regionaal samen in gesprek

- Aanmelden voor deelname / betrokkenheid vervolg 

via: energiestrategie@regiotwente.nl

Op weg naar RES Twente 1.0:

mailto:energiestrategie@regiotwente.nl


Afsluiting
door Louis Koopman, voorzitter stuurgroep RES Twente


