
Op weg naar RES Twente 1.0

Bijeenkomst belanghebbenden

Tussenstand RES Twente 1.0: Terugkoppeling inbreng

10 februari 2021



19.00 – 19.20 uur Terugkoppeling 28/01/21 en toelichting proces

19.20 – 19.40 uur Vraaggesprek duurzame opwek elektriciteit

19.40 – 20.00 uur Vraaggesprek ruimtelijke kwaliteit en systeemefficiëntie 

20.00 – 20.20 uur Vraaggesprek gebouwde omgeving (warmte)

20.20 – 20.40 uur Vraaggesprek maatschappelijke acceptatie

20.40 – 20.50 uur Afsluiting

Programma



Huidig bod zon/wind (verspreide opwek):

- Verhouding zon/wind = 60/40

- Kleinschalige verspreide opwek

- Hogere maatschappelijke kosten 

(investering netwerk)

Alternatief: haalbaarder en betaalbaarder:

- Verhouding zon/wind = 40/60

- Grootschalige clustering opwek

- Lagere maatschappelijke kosten 

(investering netwerk)

I. Wat is leidend voor realisatie energieopgave?



II. Hoe realiseren we een warmteregio Twente?

Lokale/wijk oplossingen aardgasvrij:

- Zoals aquathermie, restwarmte bedrijven, 

bodemenergie (warmte/koude opslag)

- Warmtepompen

- Lokale Energie Initiatieven, inzet samenleving

Regionale (collectieve) oplossingen 

aardgasvrije gebouwen:

- Regionale warmtenetten

- Biogas/ Biomassa

- Bijdrage Twence en overheid



Passieve participatie:

- Wel rendement

- Wie zeggenschap?

- Vrije marktwerking/projectontwikkelaar

- Wel gebiedsfonds/lokale investering mogelijk

Actieve participatie via bijv. coöperatie:

- Hoger rendement en (financiële) risico’s 

- Meer zeggenschap en lokale inspanning

- Behartiger voor collectief belang

- Inspraak maatschappelijke investering

III. Hoe realiseren we 50% lokaal eigendom?



1. Een mogelijk aangepast regionaal bod: 

➢ Duurzame opwek elektriciteit 1,5 TWh

➢ Zoekgebieden opwek wind en zon

2. Twente als warmteregio:

➢ Structuur warmtenet stedelijk en 

landelijk gebied

3. Twentse Energie Agenda

Randvoorwaarde: afstemming tussen gemeenten en andere opgaven

Beoogd resultaat RES Twente 1.0



➢ Flinke (verplichte!) opgave: 35 TWh op land én gebouwen aardgasvrij

➢ Klimaatakkoord: Decentraal, huidige technieken (2030) + 50% lokaal eigendom

➢ RES Twente = faciliterend, luisterend, signalerend, agenderend en verbindend

➢ Lokaal beleid, verschil in tempo

➢ Meewegen inbreng van diverse belanghebbenden

➢ Oog voor vervolg: 

➢ Twentse Energie Agenda

RES Twente 1.0: wat wel / niet?



GEREED = concept-RES Twente 
(bestuurlijk vastgesteld: ambities)

Januari/februari 2021

De tijdlijn: waar staan we nu?

juli 2020 – maart 2021: 
Op weg naar RES Twente 1.0
- Invulling en afstemming hoekpunten afwegingskader
- Communicatie- en participatieproces

maart 2021 - juli 2021 Besluitvorming in 2 stappen
- 14 Twentse gemeenten
- Waterschap Vechtstromen
- Provincie Overijssel

1 juni 2020 1 juli 2021

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

10/02/21: Bijeenkomst 
belanghebbenden

28/01/21: regionale werksessie

05/02/21: ambtelijke bijeenkomst

19/02/21: bestuurlijke bijeenkomst

Oktober 2020 – juli 2021: Lokale participatie en uitwerking beleidsontwikkeling in gemeenten

Maart/april 2021: opiniërend

10/05/21: Stuurgroep: RES Twente 1.0
voorleggen aan Colleges, DB,GS

05/03/21: stuurgroep: ontwerp RES 1.0 
voorleggen aan Colleges, DB,GS

22/04/21: Volksvertegenwoordigers 
i.s.m. Initiatiefgroep RES Twente

08/04/21: Bijeenkomst 
belanghebbenden

Mei/Juni 2021: besluitvormend

Gesprekken diverse regionale 
stakeholdergroepen

19/05/21: Volksvertegenwoordigers 
i.s.m. Initiatiefgroep RES Twente

Besluitvormend 
voorleggen aan gemeenteraden, AB, PS

Oplevering = RES Twente 1.0 
(bestuurlijk vastgesteld)



➢ Strategie = koers

➢ Van ons allemaal!

➢ Participatie: 

➢ Beleid

➢ Projecten

➢ Op diverse niveaus

RES Twente = start van dynamisch proces





GEREED = concept-RES Twente 
(bestuurlijk vastgesteld: ambities)

Januari/februari 2021

Terugblik regionale participatie

juli 2020 – maart 2021: Op weg naar RES Twente 1.0
- Uitwerking invulling en afstemming hoekpunten afwegingskader
- Communicatie- en participatieproces

1 juni 2020 1 juli 2021

September/oktober 2020 November/december 2020

02/11/20: Bestuurlijke bijeenkomst (RO)

11/02/21: Volksvertegenwoordigers

10/02/21: Bijeenkomst belanghebbenden26/11/20: Regionale bijeenkomst met 
Lokale Energie Initiatieven en Duurzaamheid

02/12/20: Regionale klankbordgroepen Natuur 
en Landschap, Landbouw & Leefbaarheid

23/10/20: Bestuurlijke bijeenkomst

28/01/21: regionale werksessie09/09/20: Startbijeenkomst (ambtelijk)

29/10/20: Volksvertegenwoordigers

28/10/20: Stakeholdersbijeenkomst

19/11/20: Twenteraad

11/12/20: Bestuurlijke bijeenkomst

05/02/21: ambtelijke bijeenkomst

19/02/21: bestuurlijke bijeenkomst

Maart – mei 2021: opiniërend

Gesprekken regionale stakeholdergroepen

September 2020 – juli 2021: Lokale participatie en uitwerking beleidsontwikkeling in gemeenten en Q&A-sessies voor gemeenteraden

Oplevering = RES Twente 1.0 
(bestuurlijk vastgesteld)

05/03/21: stuurgroep

22/04/21: Volksvertegenwoordigers

08/04/21: Bijeenkomst belanghebbenden

10/05/21: Stuurgroep: RES Twente 1.0

19/05/21: Twenteraad en partners RES 
Twente



Terugblik lokale participatie

➢ Aanpak en tempo verschilt

➢ Participatie in corona-tijd

➢ Participatieproces:

➢ Inventarisatie mening: Inwoners enquêtes, schetssessies

➢ Informeren: Websites/Duurzaamheidsloket, Energiekranten, online 

bijeenkomsten, webinars

➢ Dialoog: Gesprekken, schetssessies

➢ Oprichting en versterken Lokale Energie Initiatieven/Stichtingen Duurzaamheid



Duurzame opwek elektriciteit

door Rein Jonkhans, 

Coördinator duurzame opwek elektriciteit



Duurzame opwek elektriciteit

Niveau [kleurtjes]

➢ Rijk/provinciaal

➢ Regionaal

➢ Lokaal

Thema’s Niveau dilemma Hoe in RES Twente 1.0?

➢ Doel 1,5 TWh, maar bod = 1,4 TWh Bestuurlijk besluit

➢ Verhouding zon/wind 

(van 60/40 > 40/60)

Procesafspraak

➢ Opwek zon > investering in net Procesafspraak

➢ Samenwerking tussen gemeenten Bestuurlijk besluit

➢ Zoekgebieden Bestuurlijk besluiten

➢ Beleid/visie Bestuurlijk besluit en Monitor

➢ Kernenergie, waterstof, opslag, … Twentse Energie Agenda

- Rijk/provinciaal

- Regionaal (Twente)

- Lokaal



Uitgelichte thema’s duurzame opwek

➢ Realiseren we onze gezamenlijke ambitie voor duurzame opwek: 1,5 TWh?

➢ Mix huidig bod is zon/wind 60/40, waarom verschuiving naar 40/60?

➢ Zon op dak benutten we maximaal, maar wat betekent dit voor het energienet?

➢ Waarom is samenwerking tussen gemeenten van belang?

➢ Clustering

➢ Ruimtelijke kwaliteit

➢ Beter eindresultaat > Samen zijn we sterker



Waar staan we nu?

d.d. 01/12/2020: werkkaart > Let op! Ontwikkelingen op lokaal niveau zijn volop in gang



Uitgelichte thema’s duurzame opwek

➢ Wat is wisselwerking tussen lokale besluitvorming en regionale RES?

➢ Energievisie: zon en wind

➢ Zoekgebieden

➢ Regionaal voorstel

➢ Hoe gaan we om met (technologische) ontwikkelingen?

➢ Twentse Energie Agenda



Duurzame opwek elektriciteit

Vragen uit de chat: 

Een deel is behandeld tijdens de sessie. 

Alle vragen en antwoorden worden verwerkt op: 

www.energiestrategietwente.nl/veelgestelde-vragen

https://www.youtube.com/watch?v=ZFqr5KnZ7FM&list=PLF4_6t1zT3i20DRD2TXoY-2Ap-FZj1Kzk&index=4
http://www.energiestrategietwente.nl/veelgestelde-vragen


Ruimtelijke kwaliteit en systeemefficiëntie 

door Ed van ‘t Erve, 

Coördinator ruimtelijke kwaliteit en systeemefficiëntie 



Ruimtelijke kwaliteit en systeemefficiëntie

Niveau [kleurtjes]

➢ Rijk/provinciaal

➢ Regionaal

➢ Lokaal

Thema’s Niveau 
dilemma

Hoe in RES Twente 1.0?

➢ Landschappelijke waarden Bestuurlijk besluit

➢ Combineren andere opgaven Bestuurlijk besluit

➢ Mix zon/wind Bestuurlijk besluit

➢ Grootschalige clustering vs

verspreid en kleinschalig

Bestuurlijk besluit

➢ Vraag en aanbod Bestuurlijk besluit

➢ Maatschappelijke kosten 

(investering net)

Bestuurlijk besluit

- Rijk/provinciaal

- Regionaal (Twente)

- Lokaal



Uitgelichte thema’s ruimtelijke kwaliteit

➢ Hoe behouden we onze unieke landschappelijke waarden?

➢ Natuur, landschap en cultuurhistorisch

➢ Economisch (landbouw en vrijetijdseconomie)

➢ Uitgangspunten zonneladder en HNS advies

➢ Clustering ook van belang voor ruimtelijke kwaliteit

➢ Waarom is het combineren van opgaven van belang?

➢ Energietransitie raakt andere opgaven

➢ Ruimtebeslag en koppelkansen



➢ Behoud ruimtelijke kwaliteit 

(handreiking zonnevelden en 

adviesrapport HNS)

➢ (gemeente)grensoverschrijdend: 

>> Clustering 

➢ Meervoudig 

ruimtegebruik: 

>> Koppelkansen

Landschappelijke inpassing

https://www.overijssel.nl/publish/library/441/handreiking_zonnevelden_dt.pdf
http://www.hnsland.nl/nl/projects/energie-opwekking-de-landschappen-van-overijssel


Koppelkansen maatschappelijke opgaven

Landbouw

Natuur en 
biodiversiteit

Klimaatadaptatie 
en water

Mobiliteit

Klimaatmitigatie

Ondergrond



➢ Maatschappelijke investering > kosten inwoners

➢ Stabiliteit netwerk, rendement investering en doorlooptijd

➢ Aan welke knoppen kunnen we draaien?

Haalbaar en betaalbaar

Energiemix: 
zon/wind

Clustering opwek

Bundeling: 
zon wind bij elkaar

Vraag aanbod 
dicht bij elkaar



Ruimtelijke kwaliteit en systeemefficiëntie

Vragen uit de chat: 

Een deel is behandeld tijdens de sessie. 

Alle vragen en antwoorden worden verwerkt op: 

www.energiestrategietwente.nl/veelgestelde-vragen

https://www.youtube.com/watch?v=ZFqr5KnZ7FM&list=PLF4_6t1zT3i20DRD2TXoY-2Ap-FZj1Kzk&index=4
http://www.energiestrategietwente.nl/veelgestelde-vragen


Gebouwde omgeving (warmte)

door Ineke Nijhuis, 

Coördinator gebouwde omgeving



Gebouwde omgeving (warmte)

Niveau [kleurtjes]

➢ Rijk/provinciaal

➢ Regionaal

➢ Lokaal

Thema’s Niveau 
dilemma

Hoe in RES Twente 1.0?

➢ Regionale structuur Warmte: Twente als warmteregio Procesafspraak

➢ Warmtebronnen: Lokaal/wijken vs bovenlokaal 

(collectief)

Procesafspraak verkenning

➢ Haalbaar en betaalbaar Transitie Visie Warmte / 

Wijkuitvoeringsplannen vs regionale structuur

Procesafspraak

➢ Biogas/Groengas Bestuurlijke besluit en 
procesafspraak

➢ Bestaande infrastructuur Bestuurlijk besluit

➢ Biomassa Bestuurlijk besluit

➢ Waterstof, Aquathermie, Geothermie, … Twentse Energie Agenda

- Rijk/provinciaal

- Regionaal (Twente)

- Lokaal



Uitgelichte thema’s warmte

➢ Regionale Structuur Warmte: waarom zoveel potentie warmteregio?

➢ Waarom wisselwerking lokale besluitvorming en regionale structuur belangrijk?

➢ Lokaal: Transitie Visie Warmte en Wijkuitvoeringsplannen (aardgasvrij)

➢ Regionaal: realisatie en verbinden bestaande en nieuwe warmtenetten

➢ Samen: optimaal benutten warmtebronnen



➢ In Twente veel potentie:

➢ Regionaal stedelijk warmtenet

➢ Biogas/Groengas

➢ Ook: individuele/lokale oplossingen

➢ Wisselwerking elektriciteit/warmte

➢ Beleidsontwikkeling lokaal:

➢ Transitievisie Warmte en wijkuitvoeringsplannen

Twente als warmteregio, hoe doen we dat?



Uitgelichte thema’s warmte

➢ Waarom heeft Twente bronnen nodig zoals biogas/groengas?

➢ Verwarmen gebouwen buitengebied en oudere woningen

➢ Wat is nodig om dit mogelijk te maken?

➢ In hoeverre hebben we biomassa nodig als warmtebron?

➢ Veel groen > regulier onderhoud 

➢ Hoe gaan we om met (technologische) ontwikkelingen en lokale bronnen?

➢ Rol LEI

➢ Twentse Energie Agenda



Gebouwde omgeving (warmte)

Vragen uit de chat: 

Een deel is behandeld tijdens de sessie. 

Alle vragen en antwoorden worden verwerkt op: 

www.energiestrategietwente.nl/veelgestelde-vragen

https://www.youtube.com/watch?v=ZFqr5KnZ7FM&list=PLF4_6t1zT3i20DRD2TXoY-2Ap-FZj1Kzk&index=4
http://www.energiestrategietwente.nl/veelgestelde-vragen


Samen met omgeving: lokaal eigendom



Samen met de omgeving

Niveau [kleurtjes]

➢ Rijk/provinciaal

➢ Regionaal

➢ Lokaal

Thema’s Niveau 
dilemma

Hoe in RES Twente 1.0?

➢ Beeldvorming en eerlijke dialoog Bestuurlijk besluit

➢ Lusten en lasten Procesafspraak

➢ Minimaal 50% lokaal eigendom Procesafspraak

➢ Zeggenschap vs financiële participatie Procesafspraak

➢ Rol LEI Procesafspraak

- Rijk/provinciaal

- Regionaal (Twente)

- Lokaal



Uitgelichte thema’s samen met omgeving

➢ Beeldvorming en dialoog > Hoe informeren en betrekken we omgeving?

➢ Regionaal:

➢ Nieuws en nieuwsbrief: ook feiten en fabels -> eerlijk verhaal

➢ Bijeenkomsten en gesprekken stakeholdersgroepen 

➢ Advies en ondersteuning lokale processen

➢ Lokaal:

➢ Q&A-sessies

➢ Iedere gemeente eigen aanpak en eigen tempo





Uitgelichte thema’s lokaal eigendom

➢ Waarom is 50% lokaal eigendom van belang?

➢ Lusten en lasten

➢ Zeggenschap

➢ Hoe realiseren we lokaal eigendom?

➢ Rol LEI

➢ Ondersteuning overheid bij proces

➢ Beleid gemeenten



Maatschappelijke acceptatie

Vragen uit de chat: 

Een deel is behandeld tijdens de sessie. 

Alle vragen en antwoorden worden verwerkt op: 

www.energiestrategietwente.nl/veelgestelde-vragen

https://www.youtube.com/watch?v=ZFqr5KnZ7FM&list=PLF4_6t1zT3i20DRD2TXoY-2Ap-FZj1Kzk&index=4
http://www.energiestrategietwente.nl/veelgestelde-vragen


Vragen over RES Twente?

Kijk op:
www.energiestrategietwente.nl

Of neem contact op via:
energiestrategie@regiotwente.nl

Aanmelden nieuwsbrief via:
www.energiestrategietwente.nl/nieuwsbrief

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

