
 
 

Vragen en antwoorden Q&A-sessie RES Twente voor gemeenteraad Almelo d.d. 02/02/21 
Tijdens de Q&A-sessie voor de gemeenteraad van Almelo 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.  

 

BOD GROOTSCHALIGE OPWEK 
 
Welke windturbines zijn in Almelo opgenomen in het bod? Zijn dat hoge of lage windturbines? 
In Almelo gaat het om hoge windturbines in het clustergebied in Noord Almelo. Hierover vindt afstemming plaats met de buurgemeenten. 
Onderzoek moet uitwijzen waar welke soorten windturbines kunnen staan.  
 

 
AFSTEMMING BUURGEMEENTEN 
Stand van zaken d.d. 08/03/21: In het voorlopig ontwerp RES Twente 1.0 is voorgesteld dat subregionaal afstemming plaatsvindt over 
mogelijke zoekgebieden vanuit ruimtelijke kwaliteit, maar ook systeemefficiëntie. Zo willen we op regionaal niveau een optimalisatieslag 
realiseren. De subregionale samenwerking is ambtelijk en bestuurlijk in gang gezet.  
 
In hoeverre heeft afstemming plaatsgevonden over de zoekgebieden in Borne als buurgemeente? Inmiddels heeft afstemming 
plaatsgevonden tussen gemeente Almelo en Borne. Het zoekgebied in Borne past in het landschap, maar het landschap op dezelfde locatie 
in Almelo is niet geschikt voor windturbines. Voor bekendmaking had eigenlijk afstemming moeten plaatsvinden. Dat was niet gebeurd. Nu 
wordt juist de afstemming gezocht en vindt een concretiseringsslag plaats. 
 
Als iedereen lokaal aan de slag gaat, hoe komt er dan een regionaal voorstel? Is er wel structureel overleg? 
In de concept RES was het gezamenlijk bod een optelsom van 14 gemeenten. In de RES Twente 1.0 willen we een regionaal voorstel 
realiseren. We zien subregionaal samenwerking ontstaan: Almelo,  Tubbergen en Twenterand, maar ook de samenwerking in zuidoost 
ontstaat (Borne, Hengelo, Enschede, Haaksbergen). De afstemming tussen Almelo Noord, Twenterand  en Tubbergen vindt plaats onder 
regie van provincie Overijssel. 

 
Door samenwerking maken we knelpunten bespreekbaar en kijken we naar de mogelijkheden om het landschap te versterken en te komen 
tot nieuwe verdienmodellen voor landelijk gebied. 

 
Wat is stand van zaken in Borne? 
Bij de terinzagelegging van de zoekgebieden heeft de gemeente Borne gevraagd of Almelo een reactie wilde sturen. De Colleges van B en W 
van Almelo en Borne hebben elkaar gesproken. Het is van belang dat we de landschapsanalyses van de gemeente Borne en matchen. 
Samen moet het gesprek plaatsvinden en brengen we in kaart wat landschappelijk (niet) gewenst is. Het is aan Borne om de reacties te 
wegen en te komen tot een eindvoorstel. 
 
Is uitruilen ook mogelijk over de gemeentegrenzen heen? 
Als dat kan helpen om het regionale bod te realiseren, dan is dat mogelijk. Daar zal uiteraard onderling overleg tussen gemeenten moeten 
plaatsvinden en het zal geen marktplaats worden.  
 
Uiteindelijk moet de RES Twente 1.0 een integraal voorstel zijn, waarbij we gebruik maken van gemeentegrensoverschrijdende 
landschapsanalyses. In het clustergebied bij Noord Almelo werken we met drie gemeenten samen om de opgave te realiseren. In overleg 
met Borne zouden we bijvoorbeeld tot zo’n analyse moeten komen. De waarde van het landschap aan de grens kan per gemeente 
verschillen. 
 
Uitruilen mag niet leiden tot een andere bijdrage. We hebben afgesproken dat gemeenten naar vermogen bijdragen. Iedere gemeente 
draagt een steentje bij, maar we zijn solidair aan elkaar en maatschappelijk draagvlak staat centraal: samen uit samen thuis.  
 
Hebben we Borne voldoende gesteund, toen deze gemeente is overruled met een provinciaal inpassingsplan bij de mestvergister in 
Zenderen? 
Almelo is neutraal als het gaat om de mestvergister. Deze is niet in beeld als warmtebron voor verwarming van wijken in onze gemeente. De 
mestvergister is wel van belang voor landelijk gebied verwarming van gebouwen in het landelijk gebied. 
 

 
AARDGASVRIJ VERWARMEN GEBOUWEN 
 
Hoe zorgen we dat bestaande huizen gasloos worden verwarmd en wie gaat dat betalen? 
Betaalbaarheid is het uitgangspunt. Op regionaal niveau zetten we in op een stedelijk warmtenet, met Twence als grote warmtebron. Dat is 
goed bruikbaar voor stadsverwarming en kan heel voordelig zijn. 
 
Daarnaast kunnen we biogas/groengas inzetten voor het landelijk gebied. Groengas kan door de aardgasleiding, voor biogas moet nog een 
opwaardering plaatsvinden, voordat dit door de leiding kan. Op dit moment wordt gerekend aan een businessmodel om met mest 
woningen in het buitengebied te verwarmen. Verwarmen op basis van alleen elektrisch is eigenlijk geen optie, omdat we dan nog meer 
duurzame elektriciteit moeten opwekken.  
 
In Almelo is betaalbaarheid als randvoorwaarde opgenomen door de raad. We onderzoeken in drie wijken hoe we aardgasvrij woningen 
kunnen verwarmen op een betaalbare wijze. 



 
 

 
Hoe groen is de energie van mestvergisters?  
We gebruiken nu 5% van de mest die beschikbaar is. Daar liggen kansen om mest in te zetten als energiebron. Voor locaties waar minder 
bewoning is, is groengas een goede oplossingsrichting. 
 

ALTERNATIEVE TECHNIEKEN 
 
Hoeveel ruimte voor experimenteren met alternatieven? 
Iedere twee jaar vindt een actualisering plaats van de RES Twente, zodat we tijdig kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Maar voor nu 
gaan we uit van de huidige technieken. Daarbij moet overigens ook rekening worden gehouden dat windturbines een doorlooptijd hebben 
van circa 6 jaar voordat de realisatie kan plaatsvinden. Voor een zonneveld is dat circa 1,5 jaar. 
 
In hoeverre wordt gekeken naar nieuwe aardgas? 
Ja, binnen de opdracht voor de RES Twente 1.0 kijken we naar de bestaande bewezen technieken, maar we nemen ook de Twentse Energie 
Agenda op. Hierin is ook aandacht voor nieuwe ontwikkelingen. Als we in een later stadium willen wisselen van technologie, dan zou dat 
kunnen, mits de technieken geschikt zijn om onze doelen in 2030 te realiseren.   
 
Is het mogelijk om Almelo als waterstad gebruikt te maken van waterkrachtenergie?  
Dit kunnen we op korte termijn niet realiseren, maar we besteden aandacht aan aquathermie en riothermie als ontwikkeling. In Almelo 
onderzoeken we samen met de provincie of aquathermie in te zetten is voor de Aalderinkshoek. Verder werken we aan een koelingssysteem 
voor het ziekenhuis vanuit de Leemslagenplas. 
 
Symbolisch zouden we wellicht kunnen werken aan watermolens in de stad om aan te tonen wat de waarde is van water. 
 
Waterkracht levert ons niet veel op, het verval in hoogte is te weinig om substantieel iets op te leveren.  
 
Of kunnen we het opwekken van waterstof ‘inpakken’ in watermolens? 
We richten ons op de bestaande technieken. De ontwikkelingen rondom waterstof staan op de Twentse Energie Agenda, maar tellen niet 
mee voor de RES Twente 1.0 
 
In Almelo hebben we Sensata met een waterstof Hub. Wat zijn de mogelijkheden voor samenwerking met VDL en het XL Businesspark 
met Sensata?  
De realisatie van de waterstof Hub in Almelo, daar kunnen we trots op zijn. Dat zou Almelo een unieke positie kunnen geven in de regio.  
 
De RES Twente stelt mensen en middelen beschikbaar om ontwikkelingen mogelijk te maken en we werken samen met kennisinstellingen 
om die ontwikkelingen voort te zetten. 
 

 
ENERGIEBESPARING EN OPBRENGSTEN GROOTSCHALIGE OPWEK 
 
Wat doen we aan energiebesparing, hoe maken we woningen energieneutraal? 
Daar waar we het kunnen doen, moeten we dat doen. Wat we niet gebruiken, hoeven we ook niet op te wekken. Vooral bij de 
warmtetransitie is dit cruciaal en zetten gemeenten in op de bewustwording van inwoners om energie te besparen en maatregelen te 
nemen hiervoor. 
 
De opbrengsten van zonneparken, blijven soms uit. Zo zijn er berichten dat zonneparken niet terug kunnen leveren. Hoe gaat de RES 
daarmee om? 
We kijken naar het langjarig gemiddelde.  
 
We moeten stroom zien te bufferen of transformeren. Het is wel duidelijk dat we moeten gaan voor de energiemix. Dat is van belang voor 
belasting op net en de stabiliteit voor levering van elektriciteit. 
 

  



 
 

Vragen en antwoorden tijdens raadsinfosessies van Almelo in 2020. Een paar highlights: 

Hoe zit het met mestvergisters? Niet de 
juiste weg omdat deze mestproductie in 
stand blijven houden.  
 

Zelfs als het dieraantal fors zou reduceren en er dus sprake is van een afname van de 
mestproductie dan is er nog voldoende ruimte voor meerdere mestvergisters in 
Twente. Mestvergisters zijn in milieu hygiënisch opzicht een goede oplossing: niet 
alleen kan biogas worden geproduceerd, mestvergisting draagt ook bij aan de reductie 
van de stikstofemissie en verkleint het transportvolume van meststoffen. 

Leg eerst de daken vol met 
zonnepanelen (denk aan de grote 
bedrijven zoals Bolk, Timberland en 
Vivochem).  

We gaan daar als gemeente mee aan de slag. In de flowchart (onderdeel van de 
Duurzame Energieladder) wordt het benutten van daken ook als meest wenselijke 
maatregel benoemd.  
Het volleggen van daken is, zo weten wij, niet voldoende om onze 
duurzaamheidsdoelstelling / verplichtingen te behalen.  

Hoeveel zonnepanelen passen er op de 
grote daken? Is dat voldoende voor de 
opgave?  

Dat is moeilijk te beantwoorden. Wij hebben wel een beeld van de oppervlakten maar 
niet bekend is welke dakconstructies sterk genoeg zijn voor zonnepanelen. Daar zal op 
gebouwniveau onderzoek naar moeten worden gedaan. Als vuistregel kan gesteld 
worden dat ca 50% van het dakoppervlakte geschikt is. Zoals hierboven is aangegeven 
is dit niet voldoende om aan de doelstellingen / verplichtingen te kunnen voldoen.  

Kunnen wij zonnepanelen op daken 
afdwingen?  

Nee, dat kunnen we helaas (nog) niet. De minister heeft aangegeven de wet op dit 
punt te willen veranderen.  

Welke kansen zijn er voor energieopslag 
door middel van struviet?  

Struviet kan omgezet worden in ammoniak, daar kan vervolgens stroom van gemaakt 
worden. Visa versa kan er stroom opgeslagen worden. Dit kan bijvoorbeeld voor 
boeren kansen opleveren en een mogelijke oplossing zijn voor mestoverschotten, CO₂-
uitstoot en de wens om energie op te slaan.  
Struviet kan mogelijk in de toekomst worden ingezet als een stabiel opslag medium 
van energie. Zoals aangegeven: met struviet produceer je geen energie.  
Deze techniek is nog in de experimentele fase, als gemeente volgen we de 
ontwikkelingen en moedigen waar mogelijk het bedrijfsleven aan om dit verder te 
ontwikkelen.  

Hoe zit het met de regelgeving en de 
subsidie voor gas in Duitsland?  

Een groot deel van de Duitse huishoudens stookt tot nu toe nog op stookolie. De 
Duitse regering hoopt met deze subsidie dat deze huishoudens overschakelen op gas. 
In Duitsland is er veel kritiek op deze regeling die wordt gezien als korte termijn 
oplossing. Ook daar is bekend dat gasstook geen duurzame oplossing is.  

Aandachtspunt: betaalbaarheid van de 
energietransitie  

Wij zijn ons bewust dat de betaalbaarheid van de energietransitie een punt van zorg is. 
Alhoewel hier primair een rol voor de landelijke overheid ligt, zijn wij hier, zeker bij 
warmtenetten, scherp op.  
Het minimale uitgangsprincipe wat wij hanteren is het ‘niet meer dan anders’ principe. 
Dit houdt in dat de kosten voor inwoners voor warmtelevering niet hoger mogen zijn 
dan de kosten die men met aardgas zou hebben. In warmtenetprojecten zal dit voor 
ons ook een belangrijk criteria zijn.  

Hoe wordt de visie geëvalueerd om te 
borgen dat nieuwe ontwikkelingen 
worden meegenomen? 
 

Minimaal eens in de vijf jaar wordt de visie herzien om in te kunnen spelen op nieuwe 
ontwikkelingen. Mocht er eerder een aanleiding zijn voor evaluatie, dan kan de visie 
ook eerder al worden herzien.  

Hoe past de warmtevisie in de synergie 
met het woon- en leefbaar maken van 
de wijken? 
 

We proberen met de wijkuitvoeringsplannen aan te sluiten bij andere 
onderhoudsplanningen en initiatieven vanuit de wijk, om zo een wijk in één keer 
integraal aan te pakken. Hierbij denken we onder andere aan rioolwerkzaamheden en 
klimaatadaptatie 

Wie zijn de belanghebbenden die 
worden betrokken bij het opstellen van 
de wijkuitvoeringsplannen? 
 

In de geselecteerde gebieden wordt gestart met een stakeholderanalyse om zo alle 
belanghebbenden in kaart te brengen. Dit kan gaan om inwoners, 
bewonerscommissies, ondernemers, woningbouwcorporaties, scholen, instellingen, 
etc. 

Wordt er alleen vanuit de gemeente 
informatie gezonden, zoals in de 
verstuurde flyer, of gaat de gemeente 
ook het gesprek aan met inwoners? 

Tijdens het opstellen van de wijkuitvoeringsplannen wordt er uitgebreid 
gecommuniceerd met inwoners: niet alleen vanuit de gemeente, maar in twee 
richtingen. Inwoners en andere belanghebbenden denken en praten mee. 

Wordt de gemeenteraad in de loop van 
het participatieproces met inwoners op 
de hoogte gehouden? 
 

Ja, de gemeenteraad wordt op de hoogte gehouden 



 
 

Betaalbaarheid is een belangrijk 
uitgangspunt bij de 
wijkuitvoeringsplannen, maar het geldt 
toch in principe voor de hele stad en niet 
alleen voor deze eerste 
wijkuitvoeringsplannen? 
 

De uitgangspunten die genoemd zijn in de warmtevisie gelden voor alle toekomstige 
wijkuitvoeringsplannen, dus voor de gehele gemeente. 
 

Wat betekent de betaalbaarheid in de 
praktijk? 
 

We hanteren het principe van woonlastenneutraliteit. De investering die benodigd is 
voor de maatregelen moet terug te verdienen zijn uit de besparing op de 
energierekening. 
Daarnaast is het Rijk aan zet om tot aantrekkelijke toegankelijke 
financieringsmogelijkheden te komen, die bij ieders situatie past. Uiteindelijk bepaalt 
de gemeenteraad wat zij vindt van de businesscases, want het is voorbehouden aan de 
raad om de wijkuitvoeringsplannen vast te stellen. 

Hoe voorkomt de gemeente dat we 
grote financiële risico’s lopen bij het 
investeren in warmtenetten? 
 

De gemeente Almelo financiert de warmtenetten niet zelf. De gemeente loopt 
hiermee dus geen grote financiële risico’s. De Rijksoverheid stelt 11 miljard euro 
beschikbaar om biogas te stimuleren. Hoe denkt het college daarover? Is het college 
bereid in overleg te gaan met het kabinet over alternatieve inzet van deze middelen? 
Vanuit de G40, waar de gemeente Almelo onderdeel van uit maakt, wordt er gelobbyd 
tegen deze subsidie. 

In hoeverre wordt er gewerkt aan ander, 
beter gas? Hoeveel is ervan 
beschikbaar? 
 

Er zijn allerlei marktinitiatieven voor het ontwikkelen van alternatieve gassen zoals 
groen gas en waterstofgas. Het is op dit moment niet te voorspellen hoeveel 
duurzaam gas straks beschikbaar is voor bijvoorbeeld woningen. De inschatting is dat 
er meer vraag naar duurzaam gas is dan aanbod. 
Voorbeelden van de marktinitiatieven: Op dit moment zijn er in Almelo plannen voor 
een biovergister (mest) waar circa voor 10.000 huishoudens groen gas geproduceerd 
gaat worden. Daarnaast wordt er gewerkt aan een innovatie hub voor waterstof. 
 

Wordt warmte voor een warmtenet ook 
opgewekt met een biomassacentrale? 

Een warmtenet is een middel om warmte, via warm water, vanaf de bron naar de 
gebouwen te transporteren. Er zijn diverse warmtebronnen denkbaar. Wij zetten voor 
de eerste drie gebieden in op het gebruik van restwarmte bij bedrijven en de 
rioolwaterzuiveringen. Biomassa en aardwarmte kunnen ook een bron van warmte 
zijn, maar dat heeft op het moment niet onze voorkeur. 

Hoeveel inwoners in percentage moeten 
meedoen met een warmtenet om het 
financieel haalbaar te maken? 

Het percentage inwoners in een gebied dat moet aansluiten bij een warmtenet om het 
rendabel te maken verschilt per casus. Dit is onder andere afhankelijk van de 
benodigde investeringen om het warmtenet aan te leggen en de eventuele subsidies 
die hiervoor verkregen kunnen worden. 

 

 
 


