
 

 

 

Procesafspraken voorlopig ontwerp RES Twente 1.0 op een rijtje 

We vragen gemeenten, waterschap en provincie Overijssel of zij akkoord gaan met onderstaande afspraken: 

 
De Twentse Opgave 

 In 2050 is Twente klimaatneutraal. Waar mogelijk streven we naar een zo energieneutraal mogelijk Twente. 

 De RES Twente 1.0 is een ‘regionaal verdrag’ voor de start van een samenwerking in Twente om 1,5 TWh 

aan duurzaam opgewekte elektriciteit en de warmtetransitie te realiseren. Binnen de kaders van het 

verdrag RES Twente 1.0. volgen de gemeenten ieder een eigen proces en geven we elkaar de ruimte. We 

zorgen voor subregionale afstemming richting de RES Twente 2.0 en verder, om een regionale 

optimalisatieslag en een betere voortgang in de uitvoering te bereiken. 

 

Het Twentse bod: 1,5 TWh elektriciteit 

 In 2030 realiseren we gezamenlijk minimaal 1,5 TWh aan duurzaam opgewekte elektriciteit in Twente. 

 Op weg naar de RES Twente 2.0. optimaliseren de partners van de RES Twente en de regionale stakeholders 

de huidige verhouding wind/zon van 40/60 richting 60/40 op regionale schaal. Zij werken hiervoor 

subregionaal samen.  

 Op weg naar de RES Twente 2.0 brengen we alle zoekgebieden voor wind/zon in kaart. Deze zijn 

subregionaal afgestemd met de partners, regionale stakeholders en lokale samenleving.  

 We stellen in de RES Twente 1.0 een bod voor, dat haalbaar schaalbaar en betaalbaar is om inefficiënte 

keuzes na 2030 te voorkomen die duurder zijn. Zoekgebieden op grotere afstand van een netwerkstation 

moeten robuust genoeg zijn om financieel haalbaar te zijn. 

 
Het Twentse bod: structuur om Twente te ontwikkelen als warmteregio  

 In de RES Twente 2.0. zorgt de wisselwerking tussen de Regionale Structuur Warmte (RSW) en de 

Transitievisie Warmte (TVW) voor optimale benutting van bovenlokale en lokale warmtebronnen in 2030.  

 We verkennen de ambities uit de concept-RES Twente over de inzet van warmtebronnen via de warmte-

infrastructuur om gebouwen te verwarmen. Na de verkenning op weg naar de RES Twente 2.0. leggen we 

bestuurlijke afspraken vast over het verdeelvraagstuk vanuit maatschappelijke kostenefficiëntie als 

belangrijkste criterium. 

 Twee coalities van gemeenten en partners verkennen de mogelijkheden voor het ontwikkelen van een 

regionaal warmtenet en de voorwaarden die nodig zijn voor het benutten van potentieel aan 

biogas/groengas. 

 In de RES Twente 2.0 benoemen we aquathermie als relevante warmtebron op locaties waar alternatieve 

warmtebronnen ontbreken. Ook onderzoeken we de potentie van geothermie als bron voor de regionale 

warmtestructuur. 

 
Samenwerking met omgeving  

 We zorgen bij de realisatie van grootschalige energieprojecten voor een gebiedsgericht en 

grensontkennend participatieproces.  

 In de optimalisatieslag naar RES Twente 2.0. borgen we het gezamenlijk belang vanuit verschillende 

perspectieven. Samen met regionale stakeholders zorgen we voor erkenning van het landschap, 

meervoudig gebruik van gronden en een eerlijke verdeling van lusten en lasten in de regio. 

 Gemeenten beschouwen Lokale Energie Initiatieven (LEI) als vertegenwoordiging inwoners en partner voor 

de vormgeving van minimaal 50% lokaal eigendom bij grootschalige opwek elektriciteit en de 

warmtetransitie. Op weg naar de RES Twente 2.0. borgen de gemeenten 

dit in hun duurzaamheidsbeleid. 


