
 
 

Vragen en antwoorden Q&A-infosessie RES Twente voor gemeenteraad Borne d.d. 05/01/21 
Tijdens de Q&A-sessie voor de gemeenteraad van Borne is een toelichting gegeven op basis van vooraf aangeleverde vragen. In aanvulling 

daarop zijn nog verschillende vragen beantwoord. Hieronder een impressie van de vragen en antwoorden.  

 

BESLUITVORMING EN MONITORING VOORTGANG 

 

Zijn onze doelen haalbaar? 

De doelen / ambities zijn uitgesproken tot 2030. Borne heeft vooraf een screening/ruw onderzoek uitgevoerd. Mede op basis hiervan is de 

verwachting dat de ambities haalbaar zijn. Maar het kost nog wel even tijd om energieprojecten te realiseren > zonneparken gaan iets 

sneller dan vergunningen voor windturbines. Gemeente Borne is zelf ook bezig met initiatief > tot 2030 genoeg te doen. 

 

Overigens staat de mix in Borne nog niet vast, het voorstel ligt nu ter inzage. Het bod zoals genoemd in de concept RES is geaccordeerd door 

het college, maar kan anders worden ingevuld in de RES 1.0.  

 

De keuzes die we nu maken gelden voor vele jaren. Is de gestelde dynamische ontwikkeling van de RES wel echt zo dynamisch? 

RES Twente kijkt naar oplossingen voor 2030, waar we invloed op hebben én binnen de mogelijkheden van de regio liggen. Iedere twee jaar 

vindt een actualisatie plaats.  

 

Is er een stappenplan met meetbare tussendoelen?  

Zoektocht > vooral stappen in de tweejaarlijkse cyclus. Meetbaar door onze monitor. 

 

De vraag over de dynamische ontwikkeling heeft betrekking op de mogelijke frictie tussen willen inpassen nieuwe ontwikkelingen en 

levensduur faciliteiten dan al bestaande energie opwekking. Hoe groot is dan de dynamische ruimte? 

In de RES Twente 1.0 richten we ons op datgene wat mogelijk is voor 2030. Daarbij benoemen we de ontwikkelingen die kansrijk zijn in de 

agenda. De opgave die we nu nastreven is pittig, maar de opgave die in de periode van 2030 tot 2050 op ons afkomt is nog zwaarder. Op 

eventuele onrendabele ontwikkelingen moeten we dan een flinke inhaalslag maken of we laten juist de rendabele ontwikkelingen 

doorlopen. Technologische ontwikkelingen gaan een belangrijke rol spelen, daarom is het ook zo van belang dat kennisinstellingen zijn 

betrokken. 

 

Wie monitort de voortgang van de RES, totaal en in het bijzonder in de gemeente Borne? 

De RES Twente en VNG in samenwerking met de afzonderlijke gemeenten. Monitoring vindt plaats op het gebied van Verbruik, besparing, 

opwek elektriciteit en opwek warmte. 

 

Als inwoners nu helemaal niets willen / kunnen, wat gaat er dan gebeuren? 

Samen moeten we een bijdrage leveren om onze klimaatdoelen te realiseren. Als inwoners niets willen, zal toch een bijdrage moeten 

worden geleverd. Doen we lokaal of regionaal niets, dan wordt op ander niveau besluit genomen. 

 

 

AFSTEMMING BUURGEMEENTEN EN REGIONALE AANPAK 

 

Uiteindelijk wordt het toch 1 regionaal integraal voorstel? 

Als we samen 1,5 TWh realiseren, is dat voldoende. Dan moet er overeenstemming zijn tussen de gemeenten dat de één meer levert dan de 

ander. Daarom is het gesprek tussen gemeenten van groot belang. 

 

In hoeverre is er aandacht voor onderlinge afstemming gemeenten? 

Afstemming tussen gemeenten is cruciaal in deze fase. Samen moeten we de beoogde opwek van 1,5 TWh realiseren en zorgen dat we 

gebouwen zonder fossiele brandstof kunnen verwarmen. Als overeenstemming is dat we samen de meest optimale oplossing hebben 

gevonden en daarmee de doelen worden bereikt is dat voldoende. 

 

Windmolens hebben momenteel het hoogste rendement en worden over het algemeen aan de gemeentegrens gezet. Zie hier het 

probleem. Als er dan toch een turbine bij de buurgemeente neergezet moet gaan worden, kunnen wij er daar dan één bijzetten die dan 

op ons conto komt? Of kunnen we er als Borne één langs de Duitse grens zetten op ons conto? 

We zijn vanuit de RES Twente voor clustering. Dat is vanuit systeemefficiëntie een goede oplossing. De opbrengsten voor opwek tellen mee 

voor de betreffende gemeente waar deze in staat, omdat van iedere gemeente een bijdrage wordt verwacht. Het is wel mogelijk om 

windturbines te spiegelen op eigen grond. Het is niet mogelijk om de windturbines alleen maar langs de grens Duitsland te plaatsen, dan is 

de bijdrage van de overige gemeenten nul. 

 

Clustering bij de landsgrens. Is de aangenomen motie van onze gemeenteraad wel aangekomen bij de RES Twente? 

Jazeker, we nemen de inbreng mee in al onze overwegingen, maar zullen uiteindelijk een integrale afweging maken. Clustering bij de 

landsgrens betekent meer belasting bij andere gemeenten. Uitgangspunt voor de RES Twente is dat we het samen doen, maar dat betekent 

dus ook dat iedereen een bijdrage levert. 

 



 
 

 

Kunnen we als Borne ook participeren in windmolens buiten de gemeentegrens/landsgrens en gaat dit dan van onze quota af? 

In totaal willen we 1,5 TWh bereiken. Iedere gemeente draagt een steentje bij. Afspraken maken met andere gemeenten is mogelijk onder 

gelijktijdige verhoging van het bod van betreffende gemeente en verlaging van bod Borne. 

 

Voor participatie in opwek over landsgrenzen is een lobby gestart. 

 

 

EFFECTEN WINDTURBINES EN LANDSCHAPPELIJKE INPASSING 

 

Kunnen we zorgen dat eventuele windmolens (langs snelwegen) in verschillende gemeenten een gelijkvorming voorkomen hebben. 

Voorkomen moet worden dat het een rommeltje wordt als je door Twente rijdt. Kan hiervoor een soort beeldkwaliteitsplan gelden?  

Voor ons is ruimtelijke kwaliteit en daarmee gelijkvorming in beeld van belang. Werken volgens de richtlijnen van het adviesrapport 

’Energie-opwekking in de landschappen van Overijssel’ van HNS Landschapsarchitecten (d.d. 10/04/2019,) (=samenvatting, vanwege de 

grootte is het volledige rapport in twee delen beschikbaar: Deel I en Deel II) 

 

Veel te doen over de slagschaduw van windturbines. Binnen 1,5 km geen bebouwing. Geldt dat straks ook in Nederland? 

Binnen de RES Twente zorgen we dat we randvoorwaarden opnemen in de vorm van een normering. Daar wordt rekening mee gehouden. 

 

 

SYSTEEMEFFICIENTIE 

 

We weten weinig over het financiële rendement van de nieuwe vormen van energieopwekking. Welke zijn na de opstartfase rendabel 

en welke blijven afhankelijk van een stevige subsidie? Wat betekent dat voor de energieprijzen voor met name  huishoudens? 

Netbeheerders houden rekening met diverse toekomstscenario’s. We streven naar een haalbaar en betaalbare energietransitie. Daarom is 

het hoekpunt systeemefficiëntie/kosteneffectiviteit van groot belang.  

 

 

ALTERNATIEVE TECHNIEKEN 

 

In hoeverre wordt er gekeken naar waterstof als alternatief voor ons gas en gasnetwerk en andere alternatieven voor energie-opwek?  

RES Twente kijkt naar oplossingen voor 2030. De toepassing van waterstof in het energiesysteem is op dit moment zeer beperkt. De 

verwachting is dat het op termijn wel een belangrijke rol zal hebben in onze energievoorziening. De netbeheerders houden in de 

toekomstscenario’s al rekening met grootschalige inzet van waterstof in 2050. In welke toepassing en op welke termijn is echter nog niet 

duidelijk en verschilt per scenario. Voor de doorkijk naar 2050 in de RES 1.0 wordt dan ook zeer bewust gekeken naar de inzet van waterstof, 

waarbij uitgegaan wordt van verschillende scenario’s.  

 

Lees meer hierover in vraag en antwoord waterstof op de website en in terugkoppeling vraag/antwoord volksvertegenwoordigers (pag. 10). 

Vragen over andere energiebronnen en -dragers vindt u op www.energiestrategietwente.nl/veelgestelde-vragen in de rubriek De opgave. 

 

Wordt er ook gekeken naar waterstof als alternatief voor ons gas en gasnetwerk? 

De toepassing van waterstof in het energiesysteem is op dit moment zeer beperkt. De verwachting is dat het op termijn wel een belangrijke 

rol zal hebben in onze energievoorziening. De netbeheerders houden in de toekomstscenario’s al rekening met grootschalige inzet van 

waterstof in 2050. In welke toepassing en op welke termijn is echter nog niet duidelijk en verschilt per scenario. Voor de doorkijk naar 2050 

in de RES 1.0 wordt dan ook zeer bewust gekeken naar de inzet van waterstof, waarbij uitgegaan wordt van verschillende scenario’s. zie ook 

Vraag en antwoord waterstof op de website 

 

 

ENERGIEBESPARING 

 

In hoeverre besteed de RES Twente aandacht aan energiebesparing? Dit is voor Borne primair doel. 

Energie dat niet gebruikt wordt, hoeft ook niet te worden opgewekt. Landelijk en lokaal wordt ingezet op bewustwordingscampagnes. De 

RES gaat op voorhand niet uit van de besparing, omdat het dan over verwachte effecten gaat. 

 

Hoort Energiebesparing ook bij takenpakket en kunnen inwoners daarover advies vragen? 

Op lokaal niveau wordt ingezet op bewustwording. Via het energieloket kunnen vragen worden gesteld. 

 

 

  

http://www.hnsland.nl/nl/projects/energie-opwekking-de-landschappen-van-overijssel
http://www.hnsland.nl/nl/projects/energie-opwekking-de-landschappen-van-overijssel
https://energiestrategietwente.nl/assets/media/190415-Energie-Opwekking-Landschappen-Overijssel-HNS-20190410-PK-2383-Deel-1.pdf
https://energiestrategietwente.nl/assets/media/190415-Energie-Opwekking-Landschappen-Overijssel-HNS-20190410-PK-2383-Deel-2.pdf
https://energiestrategietwente.nl/veelgestelde-vragen/opgave/waterstof
https://energiestrategietwente.nl/assets/media/201119_Vragen-en-antwoorden_volksvertegenwoordigers.pdf
http://www.energiestrategietwente.nl/veelgestelde-vragen
https://energiestrategietwente.nl/veelgestelde-vragen/opgave/waterstof


 
 

INFORMEREN EN BETREKKEN INWONERS EN LOKAAL EIGENDOM 

 

Hoe en wanneer gaan we de inwoners meenemen?  

RES Twente informeert via nieuwsbrief, website, bijeenkomsten, social media. Daarnaast lokale verantwoordelijkheid informatie- en 

participatieproces.  

 

Hoe kunnen de inwoners meedenken? 

Via lokaal informatie- en participatieproces en op regionaal niveau via vertegenwoordigers belangen (Duurzaamheid, Energie, Natuur, 

Landschap, Landbouw, Leefbaarheid etc.) 

 

Hebben de inwoners nog inbreng of is e.e.a. al definitief? 

Ja, bij invulling grootschalige opwek en lokaal eigendom, maar wel binnen randvoorwaarden van het afwegingskader. 

 

Waar kunnen de inwoners over meedenken? 

Ambities staan vast (1,5 TWh en ontwikkeling warmteregio) en iedere gemeente draagt daar aan bij. Meedenken over de invulling 

grootschalige opwek en lokaal eigendom is mogelijk. Afstemming hierover vindt plaats op lokaal niveau. 

 

Heeft de gemeente Borne nog mogelijkheden om voor haar eigen burgers op te komen?? 

Via participatie- en besluitvormingsproces > gemeenteraad stelt RES Twente 1.0 vast 

 

Subsidiestromen vooral naar binnenlandse en buitenlandse energiebedrijven, terwijl huishoudens meeste energiebelasting. Hoe kunnen 

we dat voorkomen? 

Dit moet via de invulling van lokaal eigendom vorm krijgen. Daar heeft gemeente en LEI invloed op. RES Twente faciliteert. 

 

Wat zijn de uitvoeringsmogelijkheden van de postcoderoosregeling in de diverse gemeenten en de inrichting van coöperaties van 

huishoudens om met elkaar en/ of in samenwerking met woningstichtingen en energiebedrijven de energieopwekking meer ten gunste 

van huishoudens te laten komen? 

Dit moet via de invulling van lokaal eigendom vorm krijgen. Daar heeft gemeente en LEI invloed op. RES Twente faciliteert. 

 

Hoe verhouden LEIT en DIBO zich tot elkaar? 

Hoewel nog niet zo lang bekend met de LEIT, merkt DIBO dat DIBO past in LEIT, werkwijze, structuur > is warme jas om ons heen. DIBO kan 

zelf ook aansluiten bij LEIT. Van belang om kennis te delen en samen te werken. 

Voor gemeenteraad is het van belang dat gemeente zich goed laat voeden over de lokale initiatieven. 

 

 

OVERIGE VRAGEN 

 

Wat willen raadsleden weten van andere gemeenteraden?  

Interessant is hoe zij eea aanpakken en/of gemeentes stappen hebben genomen. 

 

Tevens is gevraagd hoe de raadsleden op de hoogte willen worden gehouden. Dat kan met nieuwsbrief, mail of actuele website met 

highlights. 

De nieuwsbrief van de RES Twente wordt doorgestuurd aan de griffies met verzoek om door te sturen aan de raadsleden, AB-leden van het 

waterschap en Statenleden. De verzonden nieuwsbrieven zijn beschikbaar op www.energiestrategietwente.nl/contact, maar het is ook 

mogelijk om de nieuwsbrief rechtstreeks te ontvangen. Aanmelden kan via: www.energiestrategietwente.nl/nieuwsbrief. 

 

 

http://www.energiestrategietwente.nl/contact
http://www.energiestrategietwente.nl/nieuwsbrief

