
Op weg naar RES Twente 1.0

Werksessie Lokale Energie Initiatieven en 

Lokale Initiatieven Duurzaamheid

26 november 2020: 19.30 – 21.30 uur

https://youtu.be/_Pmn0sCT2qo


We starten om 19.30 uur …

Voordat we beginnen, pas uw profielnaam aan:

1. Klik op rechtermuisknop op uw profielnaam

2. Kies: RENAME

3. Groepnummer, voornaam, achternaam en eventueel organisatie

<Bijvoorbeeld 2. Miranda Scheffer, Duurzaam Wierden Enter>

https://youtu.be/_Pmn0sCT2qo


Toelichting Louis Koopman, 
voorzitter stuurgroep RES Twente

https://youtu.be/_Pmn0sCT2qo


Balans verbruik + opwek elektriciteit en warmte



1. Een aangepast regionaal bod dat voldoet aan: 

➢ Criteria afwegingskader

➢ Afstemming gemeenten

➢ Oog voor andere opgaven

➢ Zoekgebieden opwek wind en zon

2. Basis structuur warmtenet stedelijk 

en landelijk gebied

3. Agenda voor vervolgtraject

Beoogd resultaat RES Twente 1.0



4B: maart 2021 - juli 2021 

Besluitvorming

1 juni 2020

GEREED = concept-RES Twente 
(bestuurlijk vastgesteld)

1 juli 2021

Oplevering = RES Twente 1.0 
(bestuurlijk vastgesteld)

4A: juli 2020 – maart 2021: Op weg naar RES Twente 1.0

Informeren en betrekken

Bijeenkomst 
Ontwerp RES Twente 1.0

Februari 2021 Mei/juni 2021

Besluitvorming 
RES Twente 1.0

De tijdlijn



Financiering voor uitvoering energieprojecten

➢ Verantwoordelijkheid vs financiële risico’s 

➢ Kosten voor ontwikkeling en uitvoering

➢ Kosten capaciteit en professionalisering

➢ Behoefte aan overzicht subsidies en andere financiering



Wat kunnen we van elkaar verwachten?

➢ Aanhaken bij proces voor invulling RES Twente 1.0

➢ Maar let op! Inhoud vanuit meerdere partners en perspectieven

➢ Leg verbinding met omgeving: lokaal en regionaal

➢ Inzicht in kaders en proces

➢ Leer van elkaar en deel uw kennis en ervaring

Rol RES Twente:
➢ Faciliterend, luisterend, signalerend, agenderend en verbindend

➢ Betrekken bij vervolgstappen en samen klaarstomen voor uitvoering



Wat zijn de kaders 
voor de RES Twente 1.0?



Grootschalige opwek: 1,5 TWh



Sallandse heuvelrug - Hellendoorn

Ruimtelijke kwaliteit



Energiemix: verhouding zon en wind

Clustering: kleine vs. grote opwekgebieden

Bundeling: zon en wind bij elkaar

Transport: vraag en aanbod dichtbij bij elkaar

Uitgangspunten efficiënt energiesysteem



Gebouwde omgeving (warmte)

RES Twente 1.0:

- Vraag in kaart

- Aanbod in kaart

- Structuur (RWS)



Werksessie: Samen aan de slag met

➢Lokaal eigendom

➢Versterken lokaal en regionaal netwerk



1. Pak uw telefoon bij de hand.

2. Ga naar: www.menti.com

3. Voer de code 49 03 833 in.

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

Mentimeter

http://www.menti.com/


Wat is lokaal eigendom?

➢ Inwoners kunnen investeren in energieproject

➢ Inwoners zijn eigenaar van energieproject en hebben zeggenschap

➢ Deel van opbrengst energieproject storten in omgevingsfonds

➢ Direct aanwonenden energieproject moet profiteren

Mentimeter: code = 49 03 833



Wanneer is sprake van lokaal eigendom? 

➢ Een coöperatie is minimaal 50% eigenaar energieproject

➢ Direct aanwonenden zijn minimaal 50% eigenaar energieproject

➢ 1 grondeigenaar is minimaal 50% eigenaar energieproject

➢ Gemeente is minimaal 50% eigenaar energieproject

Mentimeter: code = 49 03 833



Thema I: Van kansen naar aanpak lokaal eigendom

➢ Wat verstaan we onder lokaal eigendom?

➢ Wat staat er in concept-RES Twente over lokaal 

eigendom?

➢ Wat hebben we nodig?

➢ Welke aanpak voor lokaal eigendom?



Wat verstaan we onder lokaal eigendom?

➢ Inwoners zijn eigenaar én hebben zeggenschap.

➢ Een coöperatie is tenminste 50% eigenaar.

➢ Of indien gewenst meer/ minder dan 50% 

➢ Doel: Opbrengsten in gemeenschap houden.

➢ Energiecoöperaties staan straks volop aan de lat: 

➢ Invulling 50% lokaal eigendom



Wat willen we vastleggen?

➢ Afspraken over rollen en verantwoordelijkheden 

verschillende organisaties.

➢ Afspraken over faciliterend beleid.

➢ Afspraken over uitwisselen van kennis en ervaring.

➢ Een financiële onderbouwing.



Wat staat er in de concept-RES Twente?

➢ Streven naar 50% lokaal eigendom in de RES 1.0.

➢ Participatie = niet alleen meedenken en inhoudelijke 

betrokkenheid 

➢ Maar ook investeren en financiële betrokkenheid. 

➢ Het gaat om mee-investeren aan voorkant project.



Thema II: Lokaal en regionaal netwerk

➢ Kennisdeling hoe doen en willen we dat?

➢ Van kennisdeling naar regionale samenwerking.

➢ Participatiecoalitie:

➢ Publicatie ondersteunende documenten, zoals inhoudsopgave en nadere 

uitwerking onderdelen Plan van Aanpak;

➢ Uitwisselen voorbeelden uitgewerkte (onderdelen) Plan van Aanpak;

➢ Webinars en trainingen;

➢ Rekentool voor cijfermatige onderbouwing benodigde middelen.



Overzicht Lokale Energie Initiatieven

https://view.genial.ly/5f57678fb7c8000cf4e0d73f/interactive-image-lei-overijssel-kaart


Thema I: Welke aanpak voor 50% lokaal eigendom?

➢ Lokaal beleid

➢ Regionaal beleid

➢ Sturingsmechanisme

➢ Verschillende vormen lokaal eigendom in beeld

➢ Welke instrumenten?

➢ Participatiecoalitie biedt landelijke ondersteuning



Thema II: Regionaal en lokaal netwerk

➢ Van kennisdeling naar regionale samenwerking.

➢ regionale LEI-samenwerking uitbouwen

➢ Samenwerking met JongRES

➢ Oprichten netwerkplatform

➢ …?...



Korte pauze

➢ Even een check voor de breakout ….

➢ Zijn er nog vragen?



Van start naar realisatie

- Lokaal en regionaal samen in gesprek

- Inbreng en vervolgacties > we komen bij u terug

- Meer weten? Kijk op: www.energiestrategietwente.nl

- Vragen/opmerkingen/nabranders? 

energiestrategie@regiotwente.nl

Op weg naar RES Twente 1.0:

http://www.energiestrategietwente.nl/
mailto:energiestrategie@regiotwente.nl

