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Samenvatting voorlopig ontwerp RES Twente 1.0 d.d. 09/03/21 

Het voorlopig ontwerp is een tussenproduct op weg naar RES Twente 1.0. Een coproductie van alle betrokken 

partners. Hierin is op hoofdlijnen opgenomen hoe we willen zorgen dat we richting 2030 de juiste strategische 

koers kunnen varen om de helft van het huidig elektriciteitsverbruik op te wekken met wind- en zonne-energie en 

gebouwen aardgasvrij te verwarmen. Het voorlopig ontwerp is een belangrijke tussenstap en bedoeld om de 

komende periode reacties te verzamelen van raadsleden, statenleden, maar ook de regionale stakeholders vanuit 

bijvoorbeeld duurzaamheid, natuur & landschap, landbouw & leefbaarheid en toerisme.  

 

Status voorlopig ontwerp RES Twente 1.0 

Het voorlopig ontwerp RES Twente 1.0 is door de stuurgroep RES Twente als advies rechtstreeks doorgeleid voor 

vaststelling naar de Colleges van B en W van de Twentse gemeenten, het Dagelijks Bestuur van het waterschap 

Vechtstromen en het College van Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel (hierna te noemen Colleges van B 

en W, GS en DB). De stuurgroep heeft hen gevraagd om het voorlopig ontwerp RES Twente 1.0 voor te leggen aan 

de gemeenteraad / Algemeen Bestuur / Provinciale Staten. 

 

De Initiatiefgroep RES Twente, die bestaat uit linking pins vanuit de 14 gemeenteraden, PS en het AB en heeft 

voorgesteld om de RES Twente 1.0 in twee stappen te behandelen in de volksvertegenwoordigende gremia. Dit 

advies heeft de stuurgroep overgenomen: 

- In maart/april 2021 wordt het voorlopig ontwerp RES Twente 1.0 ‘opiniërend’ behandeld in raden, PS en AB. 

Hierop kan invloed worden uitgeoefend door bijvoorbeeld moties aan te nemen in de raden, PS en AB.  

- In mei/juni 2021 wordt het ontwerp RES Twente 1.0 definitief ter besluitvorming aangeboden aan de raden, PS 

en AB door de Colleges van B en W, GS en het DB.  

 

Op 1 juli 2021 overhandigt bestuurlijk trekker Louis Koopman de RES Twente 1.0 aan het Nationaal Programma RES 

(NP RES) namens de stuurgroep RES Twente en alle betrokken partners.  

 

De procesgang voor besluitvorming is deels vergelijkbaar met de oplevering van de concept-RES Twente in mei 

2020. De concept-RES Twente heeft de stuurgroep destijds ter vaststelling verstuurd aan de Colleges van B en W, 

GS en het DB die de concept-RES Twente vervolgens hebben aangeboden aan respectievelijk de gemeenteraden, 

PS en AB van het waterschap. Daarop hebben fracties hun wensen en bedenkingen ingediend en hebben diverse 

stakeholders en belangengroeperingen in diverse bijeenkomsten en gesprekken hun inbreng geleverd. De gemene 

deler van de wensen en bedenkingen is in een oplegnotitie verwoord en bijgevoegd bij de concept-RES Twente die 

bestuurlijk trekker Louis Koopman op 1 juli 2020 heeft aangeboden aan het NP RES. 

 

Een groot verschil met het proces van de concept-RES Twente is de fase die nu is ingebouwd om met elkaar in 

gesprek te gaan op lokaal en regionaal niveau voordat de definitieve besluitvorming plaatsvindt. 
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Wat vragen we van u? 

Het voorlopig ontwerp RES Twente 1.0 is een tussenproduct op weg naar de definitieve RES Twente 1.0. Dit 

betekent dat het voorlopig ontwerp op onderdelen (denk aan het benoemen van zoeklocaties) nog niet concreet is. 

Dit is afgestemd met de partners en is procesmatig logisch, omdat we de komende twee maanden in subregionaal 

verband werken aan optimalisatie van de keuzes binnen de gewenste energiemix. Dit levert een versterking op van 

de mogelijkheden om te komen tot optimalisatie in intergemeentelijk/regionaal perspectief.  

 

Commitment 

Tijdens het bestuurlijke afstemmingsoverleg van 19 februari 2021 is aangegeven dat de RES Twente 1.0 gezien 

moet worden als een ‘regionaal verdrag’ tussen de deelnemende partijen, dat juridisch niet bindend is. Elke partij 

afzonderlijk zal zich zwaarwegend inspannen om de bijdrage aan duurzame opwek elektriciteit in Gigawattuur 

(GWh) die ze hebben toegezegd ook te gaan realiseren in regionaal verband onderweg naar 2030. We vragen elke 

partij om commitment voor de realisatie van de RES Twente 1.0 als strategisch koersdocument, zowel door 

bestuurders (Colleges van B en W, GS en DB) en volksvertegenwoordigers (gemeenteraden, PS en AB). 

 

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft berekend dat de optelsom van de concept RES-sen leidt tot een 

bod van 52,5 TWh. De realisatie van het programma is echter met de nodige onzekerheid omgeven. Nadere 

verkenning levert een inschatting op voor hernieuwbare elektriciteitsproductie in 2030 met een bandbreedte van 

31,2 tot 45,7 TWh. Of het doel van 35 TWh wordt gehaald, is nog geen gegeven gezien diverse onzekerheden.  

 

In het voorlopig ontwerp vragen we om commitment op de gezamenlijke ambitie van de 14 Twentse gemeenten, 

waterschappen en provincie voor het volgende:  

a) Samen willen we in 2030 in Twente 1,5 Terawattuur (Twh) duurzaam elektriciteit opwekken met een combinatie 

van wind- en zonne-energie, waarbij elke gemeente zelf verantwoordelijk is voor de eigen bijdrage in Gwh. 

b) De uitwerking van de Regionale Structuur Warmte voor Twente. 

 

Hierbij is overprogrammering in de planfase mogelijk nodig, vanwege te verwachten planuitval (op basis van 

ervaring is dat 30%). 

 

Benodigde (proces)afspraken duurzame opwek elektriciteit en ontwikkeling warmteregio 

De zoekgebieden voor grootschalige opwek elektriciteit worden de komende twee maanden ruimtelijk en 

systeemtechnisch op subregionaal niveau nader verkend, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Deze regionale 

optimalisatieslag levert naar verwachting een nieuwe dynamiek op met mogelijk vernieuwde inzichten, inclusief 

concentratiemogelijkheden. Hierin worden ook de (on)mogelijkheden meegenomen voor de gewenste 

verschuiving in de energiemix van 60% zon naar 40% zon. Dit levert een concretisering op voor het definitieve 

ontwerp RES Twente 1.0. 

 

Gemeenten zijn onderweg naar de RES Twente 1.0 aan de slag gegaan met de vormgeving van het lokale beleid en 

hebben zoekgebieden voor grootschalige opwek bekend gemaakt, uitsluitingsgebieden aangewezen of 

energieprojecten vanuit de samenleving gefaciliteerd. Gemeenten volgen daarin hun eigen werkwijze of tempo. De 

werkkaart met zoekgebieden wordt de komende periode aangevuld. Deze kaart is als werkkaart openbaar, maar 

maakt geen deel uit van het voorlopig ontwerp RES Twente 1.0. 
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In regionale werkgroepen is gewerkt aan de 

toepassing van het afwegingskader, zoals is 

vastgesteld in de startnota, waarbij onderweg naar 

de voorlopige RES Twente 1.0 meer aandacht is 

besteed aan het onderdeel ruimtelijke kwaliteit en 

systeemefficiency. Gemeenten hebben gewerkt 

aan het maatschappelijk draagvlak voor het lokale 

energiebeleid en de opgave rondom de 

warmtetransitie. Dit is een proces wat in gang is 

gezet, maar zeker onderweg naar de RES 2.0 nog 

een vervolg zal krijgen.  

 

 
Warmte is vaak nog een onderbelicht onderwerp landelijk in de RES-sen. In Twente hebben we dit ook volgens het 

NP RES goed opgepakt in de opzet voor de Regionale Structuur Warmte die deel uitmaakt van het voorlopig 

ontwerp RES Twente 1.0. Twee coalities (regionaal warmtenet en biogas/groengas) werken dit verder uit. 

 

Continuïteit RES-proces  

De deelname aan de regionale samenwerking voor gemeenten en waterschap is tot op heden kosteloos, maar 

vraagt wel inzet van diverse lokaal betrokken ambtenaren en adviseurs. In de Kamerbrief d.d. 12/02/21 heeft het 

kabinet aangegeven dat de RES een effectief programma is met breed draagvlak bij overheden, sectoren en 

maatschappelijke organisaties. Continuering van NP RES, en daarmee de ondersteuning van de regio’s, is daarom 

volgens het kabinet van belang. De formele besluitvorming over de invulling daarvan is aan een volgend kabinet, 

afgestemd met de decentrale overheden. Daarbij wil het kabinet vooral kijken naar hoe de ondersteuning kan 

worden vormgegeven in de periode 2022-2025. Dat is de fase waarin de uitvoering van de RES-sen plaatsvindt. Het 

kabinet zal zorgen dat tijdig besluitvorming plaatsvindt, zodat continuïteit is geborgd. Voor het voortzetten van de 

RES-organisatie zijn inmiddels middelen gevraagd aan het Rijk via VNG/IPO.  

 

Invloed van corona  

Coronamaatregelen hebben in de communicatie- en participatieprocessen voor hoofdbrekens gezorgd. 

Tegelijkertijd heeft het ons ook nieuwe werkvormen gebracht, zoals digitale markten, webinars, online enquêtes, 

etc.  Hierbij hebben veel mensen kennis kunnen maken met de plannen en kunnen reageren op de plannen die 

door gemeenten zijn gepresenteerd. In de voorlopige RES Twente 1.0 leest u wat welke gemeenten en de RES 

concreet aan acties hiervoor hebben uitgevoerd en wat dit heeft opgeleverd.  
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Procesafspraken voorlopig ontwerp RES Twente 1.0 

We vragen de Colleges van B en W, het DB van waterschap Vechtstromen en het College van GS van provincie 

Overijssel om akkoord te gaan met de volgende (proces)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. 

 


