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Vragen en antwoorden RES Twente: Q&A-sessie gemeenteraad Enschede d.d. 22/03/21 
 

PROGRAMMA 

Tijdens de Q&A is het volgende toegelicht: 

- Ed van ´t Erve over voorlopig ontwerp RES Twente 

- Jan Jaap Kolkman over het besluitvormingsproces en beoogd resultaat 

 

Vervolgens zijn diverse technische vragen beantwoord (geen politiek debat). Hieronder zijn deze geclusterd weergegeven. Eventuele 

vervolgvragen zouden per mail worden verzonden, deze zijn nog niet ontvangen en dus ook niet verwerkt.  

 

ORGANISATIE EN BESLUITVORMING 

 

Hoe vindt de besluitvorming plaats over de RES Twente 1.0? Wat stellen we vast? 

De RES Twente die in juni wordt vastgesteld, is een koersdocument met een inspanningsverplichting om regionaal en lokaal bij te dragen 

aan het Nationaal Klimaatakkoord. De RES Twente zal de komende periodiek worden geactualiseerd.  

 

De besluitvorming van de RES Twente vindt plaats in twee stappen. Nu is het mogelijk om reacties te sturen die worden meegewo gen in de 

opstap naar het ontwerp RES 1.0. In mei/juni wordt het ontwerp RES 1.0 als koersdocument voorgelegd ter besluitvorming aan raden 

Staten en het Algemeen Bestuur van het waterschap. Dan hebben we een koers waar we de komende jaren mee aan de slag gaan. 

 

Wat is er gebeurd met de wensen en bedenkingen van de fracties die zijn ingediend op de concept RES-Twente?  

De wensen en bedenkingen van alle fracties zijn meegenomen en meegewogen in het voorlopig ontwerp. In de bijlage is op hoofdlijnen te 

lezen hoe de reacties zijn verwerkt. 

 

De gemeente Enschede heeft in samenwerking met de RES Twente de verwerking van de wensen en bedenkingen van Enschede expliciet 

opgenomen in bijgaande memo.  

 

Hoe werkt het als de RES is vastgesteld? In hoeverre is dit gekoppeld aan de instrumenten van de  omgevingswet?  

De RES Twente bestaat uit bestuurlijke afspraken. Een strategische koers die vergelijkbaar is met een regionaal ‘verdrag’. Vervolgstappen 

kunnen van gemeente tot gemeente verschillen. Sommige gemeenten kiezen er voor om die afspraken in een omgevingsvisie uit te 

werken, andere gemeenten in sectoraal beleid. In het laatste geval hebben we het dan -in termen van de Omgevingswet- over een 

programma.. Uiteindelijk moet de RES Twente uitmonden in omgevingsvergunningen. De strijd met het bestemmingsplan (en straks het 

omgevingsplan) kan worden weggenomen door middel van een afwijkingsbesluit, of juist via een aanpassing van het omgevingsplan. 

 

 

BOD EN BEOOGD RESULTAAT 

 

Hoe is de regionale verdeling van het bod tot stand gekomen en hoe worden de bijdragen van de gemeenten beoordeeld? 

De gemeente zijn zelf verantwoordelijk voor de lokale verdeling van het bod en de mix van wind en zon. Als een gemeente niet naar 

vermogen een bijdrage levert, dan kijkt de provincie eerst of je er als regio uit komt. Samen willen we 1,5 TWh realiseren. We kijken naar 

hoe het bod van een gemeente zich verhoudt ten opzichte van onze gezamenlijke ambitie.  

 

Een wijziging van het bod van andere gemeenten hoeft geen aanleiding te zijn voor aanpassing van het eigen bod. We zitten nu nog in een 

regionaal proces waarin we bepalen: ‘Wat kunnen we samen dragen om onze gezamenlijke ambities te realiseren en hoe kunnen we dat 

efficiënt doen?’ Als alle gemeenten samen gaan afschalen, dan is het wel nodig om bij te sturen.  

 

In het voorlopig ontwerp is genoemd dat 30 procent overprogrammering nodig is om onze ambities te realiseren. Betekent dit dat we 

het bod moeten verhogen? 

We koersen op een gezamenlijke ambitie van 1,5 TWh in 2030. Vanwege uitval van projecten is overprogrammeren nodig. Uit ervaring 

blijkt dat 30% te zijn. Maar dat betekent niet dat het bod moet worden verhoogd van de gemeenten. Gemeenten moeten zorgen voor een 

alternatief als projecten niet doorgaan. Als je die alternatieven pas in overweging neemt als een project niet doorgaat, lopen we vertraging 

op en lukt het niet om per 1 januari 2025 voor alle projecten een vergunning te hebben afgegeven. 

 

In hoeverre is het mogelijk om tussentijds wind en zon uit te wisselen? En hoe zit dat met andere technieken? 

Als het lokaal of regionaal wenselijk is om (technologische) ontwikkelingen in te wisselen, dan doen we dat. Het is mogelijk om op termijn 

het bod (voor een deel) uit te wisselen met alternatieven. Als de technieken gevalideerd en gecertifieerd zijn, dan zijn ze inwisselbaar. Op 

dit moment voldoen alternatieve technieken nog niet. Daarmee is het voor nu bepekt tot zon en wind. Na de RES 1.0 komt er over twee 

jaar een 2.0, etc. Een eventuele uitwisseling wordt in de actualisatie meegenomen. 

 

Van belang is dat we gezamenlijk onze ambities realiseren en iedere gemeente draagt daar een deel aan bij. 
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DUURZAME OPWEK ELEKTRICITEIT 

 

In het voorlopig ontwerp is opgenomen dat een verschuiving in de verhouding wind/zon van 40/60 naar een verhouding wind/zon van 

60/40 wenselijk is. Wat betekent dit voor het huidige bod van Enschede? 

Als in verhouding gekozen wordt voor meer zon dan wind, dan is dat relatief duur voor de inwoners, omdat de maatschappelijke kosten 

(zoals de benodigde investeringen in het net) hoger zijn. Bovendien levert wind meer stabiliteit en rendement op. Het bod wordt 

vastgesteld door de gemeenteraad.  

 

In Enschede is de nota van uitgangspunten vastgesteld. Hierin is ook het bod opgenomen en de verhouding tussen zon en wind wijzigt niet 

voor Enschede, tenzij de raad dat wil. 

 

Hoe gaan we de duurzame opwek van elektriciteit clusteren in de regio? 

Voor een optimalisatieslag is een schaalbaar en efficiënt bod van belang. Clusteren helpt daarbij. Goed voorbeeld is de samenwerking die 

wij op het oog hebben met Haaksbergen. Wij delen een gebied waar mogelijkheden worden gezien en gaan daarover in gesprek. Clustering 

is ook aan de orde in Twenterand, Tubbergen en Almelo. 

 

In hoeverre voeren wij zelf een soort spreidingsbeleid uit als het gaat om NIMBY/projecten (Not In My Backyard) 

Spreidingsbeleid is een lokale aangelegenheid. Het is niet eenvoudig om te komen tot een eerlijke verdeling. Niet ieder gebied leent zich 

goed voor de duurzame opwek van elektriciteit. 

 

Speelt de energieopslag een rol in de RES? 

Door de energietransitie wordt onze energiehuishouding meer afhankelijk van het weer. Om vraag en aanbod onder alle omstandigheden 

op elkaar af te stemmen, moet ons energiesysteem flexibeler worden. Dat kan op verschillende manieren: door de opslag van elektricite it 

in batterijen, door de  productie van waterstof, door de  beïnvloeding van de vraag naar  elektriciteit (via zogenaamde smart grids), door 

regelbare productie en  door uitwisseling van elektriciteit met het buitenland. 

 

Binnen de huidige technieken is de opslag nu nog zo duur, dat het zich niet vaak loont. In de toekomst zijn daar meer mogelijkheden voor. 

Dit is dan ook een aandachtspunt in de Twentse Energie Agenda en krijgt vervolg in de RES Twente 2.0 en verder. Binnen  de RES Twente 

1.0 valt opslag nog buiten de opdracht en kijken we vooral naar het duurzaam opwekken van elektriciteit.  

 

 

TWENTE ALS WARMTEREGIO  

 

De warmteopgave zit nu niet in RES, straks wel. Hoe zit dat?  

De warmteopgave zit wel degelijk in de RES 1.0. Op regionaal niveau realiseren we een Regionale Structuur Warmte. Deze bestaat uit het 

onderzoeken van de haalbaarheid van een regionaal warmtenet en een net voor biogas/groengas. Lokaal wordt een Transitievisie Warmte 

vastgesteld. Afstemming tussen beide is nodig, om de warmtebronnen optimaal te kunnen benutten. Hierdoor creëren we lokaal meer 

gemak.  

 

Aangezien de Transitievisie warmte eind 2021 moet zijn vastgesteld, nemen we in de RES Twente 1.0 alleen procesafspraken op over de 

warmteopgave. 

 

Wat levert een techniek als aquathermie op? Hoe wordt dat meegenomen in de RES Twente? 

In sommige steden en dorpskernen ontbreken substantiële industriële restwarmtebronnen, terwijl er bronnen van oppervlaktewater , 

zandwinplassen en RWZI’s aanwezig zijn. In deze gevallen kan aquathermie een duurzame oplossing bieden in de warmtevraag.  

Aquathermie kan worden ingezet als warmtebron voor een lokaal warmtenet of als warmtebron voor een individuele toepassing. Binnen 

Twente worden inmiddels op een viertal locaties in Almelo, Hellendoorn, Losser en Oldenzaal nadere studies uitgevoerd voor het 

ontwikkelen van aquathermie projecten voor het verwarmen van de gebouwde omgeving.   

 

Voor 2030 moet het gaan om bewezen technieken. Technieken die nog niet gevalideerd of gecertificeerd zijn, nemen we op in de Twentse 

Energie Agenda. We volgen de ontwikkelingen. 
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SAMENWERKING EN SUBREGIONALE AFSTEMMING 

 

Hoe kunnen wij als raadsleden in gesprek gaan met andere gemeenten? Hoe doen wij dit samen op formeel goede manier.  

Regionale afstemming proberen wij te borgen. Juist omdat je als raadslid met een regionale insteek bezig bent. Het is van belang om tussen 

gemeenten kennis uit te wisselen en waar nodig een helder signaal kunt afgeven.  

 

Tijdens de bijeenkomsten die de initiatiefgroep RES Twente samen met de RES Twente organiseert, vindt uitwisseling plaats tussen 

raadsleden. Op 22 april 2021 is een volgende bijeenkomst gepland, waar veel interactie tussen de verschillende raadsleden van de diverse 

gemeenten zal plaatsvinden. En op 19 mei 2021 organiseert de Twenteraad een bijeenkomst. Dat is ook bestemd voor alle 

volksvertegenwoordigers.  

 

In hoeverre wordt grensoverschrijdende samenwerking meegenomen als het gaat om energie-opwek en -verbruik.  

Er zijn wettelijke belemmeringen om internationaal samen te werken als het gaat om elektriciteit opwek en verbruik. Voor de 

grensoverschrijdende samenwerking is een lobby gestart. Dat heeft inmiddels geresulteerd in gesprekken tussen het Ministerie van 

Economische Zaken en de gemeente Losser. 

  

 

MAATSCHAPPELIJKE ACCEPTATIE 

Hoe borgen we 50 procent lokaal eigendom?  

De gemeenteraad van Enschede heeft een amendement aangenomen die er toe strekt dat de gemeente van initiatiefnemers voor een 

energieproject 50 procent lokaal eigendom eist. Dit is als uitgangspunt van beleid vastgelegd in de concept-beleidsregels voor zonne- en 

windenergie die nu ter inzage liggen.  

 

Mensen zoeken naar mogelijkheid om vermogen dat ze hebben enigszins te laten renderen. Investeren tot hernieuwbare energie ka n best 

resulteren in aardige opbrengsten.  

 

 

TER AFSLUITING:  

Wij zijn als RES een steunstructuur, zo willen wij gezien worden. Wij zijn er voor jullie. Mochten en vragen of andere dingen zijn, wij kunnen 

helpen om contacten te leggen, informatie te delen en mee te organiseren.  

 

 

Meer weten over de RES Twente? Kijk op www.energiestrategietwente.nl. Of stel uw vraag via energiestrategie@regiotwente.nl.  

 

Meer informatie over Energie van Enschede vindt u op www.enschede.nl/energievisie. Voor vragen kunt u mailen naar 

e.vt.erve@enschede.nl of griffie@enschede.nl. 
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