
Op weg naar RES Twente 1.0

Waar staan we nu?

Bijeenkomst beslissers 29 oktober 2020

Voordat we beginnen:

• Zet uw camera aan en geluid uit

• Wijzig uw profielnaam in uw voor en achternaam



Opening en welkom
door Louis Koopman, voorzitter stuurgroep RES Twente

https://youtu.be/_Pmn0sCT2qo


De Mentimeter

1. Pak uw telefoon bij de hand.

2. Ga naar: www.menti.com

3. Voer de code  15 69 56 9 in.

4. U krijgt tussendoor een paar vragen die we u voorleggen.

TESTVRAAG. > maak uw keuzen

Ik ben deelnemer aan deze bijeenkomst vanuit mijn rol als….?

http://www.menti.com/


Programma bijeenkomst

• 19.30 – 19.40 uur Opening en welkom door voorzitter stuurgroep Louis Koopman

• 19.40 – 19.50 uur Toelichting RES

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

• 19.50 – 20.00 uur Toelichting Initiatiefgroep RES 

• 20.00 – 20.15 uur Kort tafelgesprek stand van zaken Warmte & Elektriciteit

• 20.15 – 20.20 uur Tafelgesprek ter voorbereiding op breakoutgesprek

• 20.20 – 20.30 uur Korte Pauze

• 20.30 – 21.00 uur Wat leeft er bij u? ? 

• Rolverdeling en samenwerking > n.a.v. stellingen.

• 21.00 – 21.10 uur Afsluiting en vervolg proces



De Mentimeter

1. Pak uw telefoon bij de hand.

2. Ga naar: www.menti.com

3. Voer de code  15 69 56 9 in.

4. U krijgt tussendoor een paar vragen die we u voorleggen.

STELLING 1. > Eens of oneens

Bij de totstandkoming van de RES 1.0 is het noodzaak om als gemeenten, 

waterschap en provincie samen te werken. 

http://www.menti.com/


Op weg naar RES Twente 1.0

Film Op weg naar RES Twente 1.0

https://youtu.be/_Pmn0sCT2qo


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.



De Mentimeter

1. Pak uw telefoon bij de hand.

2. Ga naar: www.menti.com

3. Voer de code  15 69 56 9 in.

4. U krijgt tussendoor een paar vragen die we u voorleggen.

STELLING 2. > Eens of oneens

De RES 1.0 is al af. We hebben hier inhoudelijk geen invloed meer op.

http://www.menti.com/


Beoogd resultaat

RES Twente 1.0: 

• Bestuurlijk vastgesteld

• Getoetst aan afwegingskader:



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



Onze aanpak: Samen de stap maken



Aan de slag: Maatschappelijke dialoog

Regionale en lokale 

participatie

Waarden en kansen in 

beeld

Vertaling van opgave 

naar invulling



De Mentimeter

1. Pak uw telefoon bij de hand.

2. Ga naar: www.menti.com

3. Voer de code  15 69 56 9 in.

4. U krijgt tussendoor een paar vragen die we u voorleggen.

STELLING 3. > Eens of oneens

Active participatie en betrekken van onze inwoners bij het opstellen 

van de RES 1.0 hoeft niet. 

http://www.menti.com/


Initiatiefgroep RES Twente
Monique van Saane (Almelo) en Janice Meerenburgh (Losser)



Wie is de Initiatiefgroep RES?

Monique van Saane
Arjan de Vries

Roelof-Jan Naaktgeboren

Cel Severijn

Gert-Jan Vonkeman
Dario Prinsen

Anja ter Harmsel
Geert Geujen

Riekele Bijleveld
Onno Bordes

Luc Gelevert

Janice Meerenburgh

Christiaan Laurens

Kees van Dijk

Savannah Makkinga

Provincie: Sybren Stelpstra

Erwin Versteeg

Wiert Wiersema

Henk Wessels



Gebouwde omgeving (warmte)
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
Ed van ‘t Erve, coördinator elektriciteit



Sallandse heuvelrug - Hellendoorn

Ruimtelijke kwaliteit



Systeemefficiëntie



De Mentimeter

1. Pak uw telefoon bij de hand.

2. Ga naar: www.menti.com

3. Voer de code  15 69 56 9 in.

4. U krijgt tussendoor een paar vragen die we u voorleggen.

STELLING 4. > Eens of oneens

Mijn rol als volksvertegenwoordiger bij de totstandkoming van de 

RES 1.0 is voor mij helder en duidelijk.

http://www.menti.com/


PAUZE



Breakoutgesprek a.d.h.v. vijf stellingen?

Wat is mijn rol?
➢ De provincie gaat uiteindelijk over de invulling van de RES. Als lokale volksvertegenwoordigers hebben we 

eigenlijk niks te vertellen.

Wat is mijn invloed?
➢ De RES 1.0 is al af. We hebben hier inhoudelijk geen invloed meer op.

Wat is mijn verantwoordelijkheid?
➢ Waarom zouden we nu besluiten op de RES 1.0? We wachten de landelijke verkiezingen wel af.

Wat is mijn bijdragen?
➢ Participatie met inwoners/ de samenleving is een taak voor de ondernemer/ initiatiefnemer die het zonnepark of 

de windmolen gaat neerzetten.

Wat is mijn betrokkenheid?
➢ Active participatie en betrekken van onze inwoners bij het opstellen van de RES 1.0 hoeft niet. Daarvoor hebben 

we als overheid bezwaar- en beroepstermijnen.

Wat is mijn ambitie? 
➢ We moeten ons niet te veel zorgen maken over de voortgang in de RES. We moeten juist voorkomen dat we ons 

vastleggen voor een langere periode. De RES 1.0 is een eerste richtlijn.



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


