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Vragen en antwoorden RES Twente: Q&A-sessie gemeenteraden Noordoost Twente d.d. 18/03/21 
 

Programma 

Tijdens de Q&A is het volgende toegelicht: 

- Linking pin Janice Meerenburgh over doel van de Q&A-sessie 

- Jan Jaap Kolkman over het besluitvormingsproces en beoogd resultaat 

- Wethouders Ursula Bekhuis (Tubbergen) en Ben Blokhuis (Dinkelland) over de heroverweging van het bod van Noordoost Twente 

- Wethouder Jaimi van Essen (Losser) over het verschil tussen lokale en regionale proces. 

 

Vervolgens zijn diverse vragen beantwoord. Hieronder zijn deze geclusterd weergegeven. 

 

NB. Vragen over zoekgebieden en het windbeleid van Noordoost Twente worden behandeld op een ander moment na verwerking van 

de zienswijzen. 

 

 

ORGANISATIE EN BESLUITVORMING 

 

Waar stemmen we mee in bij het RES bod 1.0. Is dat voor het bod van geheel Twente, Noordoost Twente of alleen de eigen gemeente? 

Instemmen in juni met het definitief ontwerp RES 1.0 betekent dat u instemt met het totaalbod van Twente van 1,5 TWh en daarin het 

gezamenlijke bod van Noordoost Twente. Dit geeft (zwaarwegende) inspanningsverplichting voor alle partijen in Twente om zich in te 

spannen het eigen aandeel te realiseren. Noordoost Twente zal zich gezamenlijk gaan inspannen om het bod van NOT uit te voeren. 

 

Hoe verhoudt de RES Twente zich ten opzichte van de procedure en afwikkeling van de zienswijzen op het windbeleid van Noordoost 

Twente?  

Dit zijn twee processen die gelijktijdig lopen. Het windbeleid heeft ter inzage gelegen. De zienswijzen worden nu verwerkt. Verwachting is 

dat het windbeleid na de zomer door de raden wordt vastgesteld. Onderweg naar de RES 2.0 worden beleidskaders en zoekgebieden bij 

gemeenten steeds duidelijker en verder uitgewerkt.  

 

De RES is een middel, geen doel. Het uiteindelijke doel bestaat uit de lokale ambities die je inbrengt in de RES. De RES Twente is een naast 

een koersdocument ook een planningsdocument, met daarin alle lokale ambities. Zo zorgen we ervoor dat de gemeenten elkaar niet 

verrassen. Wij zijn nu dus met elkaar plannen aan het afstemmen.  

 

De RES is een middel en geen doel. Maar we moeten ons bod wel bij de provincie neerleggen. Hoe zit dat?  

De RES is ook een programmastrategie, hoe ga je het doen. Welke programma’s ga je met elkaar uitrollen in Twents verband? 

Planningsdocument waar je je lokale ambitie inbrengt. Het moet ons helpen om lokale ambities te kunnen halen. Het is ook te z ien als een 

samenwerkingsdocument dat bewaakt dat we vooruit komen.  

 

Is Noordoost Twente in het kader van de RES Twente te beschouwen als 1 gemeente of 4 gemeenten? 

De gemeenten van Noordoost Twente werken in het kader van de RES Twente samen en hebben ook een gezamenlijk bod uitgebracht in 

2020. Deze subregionale samenwerking is heel zinvol. Probeer de energietransitie gezamenlijk te organiseren.  

 

De besluitvorming over lokaal energiebeleid en de RES Twente, vindt op lokaal niveau plaats. Elke gemeente heeft de eigen besluitvorming 

in de raad. 

 

Als wij een motie indienen, maar die krijgt in Twents verband geen meerderheid van stemmen. In hoeverre kan een lokale motie de 

besluitvorming beïnvloeden? 

Het gaat niet om meer of minderheid in Twents verband. Het gaat om een RES Twente die in alle redelijkheid wordt gedragen. Daarom is 

het van belang dat we het besluitvormingsproces in twee stappen doen. Nu is de fase dat u kunt reageren en uw mening kunt geven. De 

reacties nemen we mee in onze overwegingen van de voorlopige naar de definitieve RES Twente 1.0. 

 

Hoe worden moties verwerkt? Welke invloed hebben raadsleden?  

Tegen het definitieve ontwerp kun je ja of nee zeggen. Dat is vergelijkbaar met een verdrag. Als gemeente is er wel de ruimte om een 

motie aan te nemen over hoe je met de RES omgaat binnen je eigen gemeente. Die ruimte is er.  

 

De RES Twente is een uitvoeringsorganisatie voor jullie als gemeente. Wij proberen te luisteren, als wij het niet mee nemen in definitieve 

ontwerp dan laten wij dat gemotiveerd laten zien.  
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Telt de stem van de gemeente wel mee als we alleen ja of nee kunnen zeggen? 

Als gemeente kun je niet zeggen wij doen niet mee. In de startnota die iedereen heeft geaccepteerd, staat dat er van iedere gemeente een 

bijdrage wordt verwacht. Maar de manier waarop, heb je nu nog wel invloed op. Vandaar de besluitvorming in twee stappen. Nu is het 

mogelijk om reacties te sturen. In mei/juni wordt een besluit in de vorm van ja of nee verwacht. 

 

We hebben als gemeente een inspanningsverplichting, maar betekent dit ook dat je als gemeente geconfronteerd kan worden met een 

Provinciaal Inpassingsplan (PIP)?  

We gaan met elkaar de inspanningsverplichting aan. Iedere gemeente draagt bij naar vermogen. Als we in Twente onze gezamenlijke 

ambities niet kunnen realiseren, moeten we samen kijken hoe we dat kunnen aanpassen. Als blijkt dat we ons onvoldoende inzetten, dan 

wordt er gekeken vanuit de provincie of moet worden bijgestuurd. 

 

In vier verschillende gemeenten, kunnen heel verschillende standpunten naar voren komen. Hoe gaan wij daar uiteindelijk mee om? 

Hoe komen we dan tot een bod? Wie geeft daar doorslag in? 

Afstemming tussen buurgemeenten en subregionale afstemming is van belang. Het is beter om vooraf afstemming te hebben over het bod, 

in plaats van achteraf. Dat geldt ook voor de zoekgebieden. We gaan er vooralsnog vanuit dat we er samen uitkomen.  

 

Is het mogelijk om een zienswijze in te dienen tegen ontwerp? 

De zienswijzen kunnen worden ingediend bij een terinzagelegging van lokaal beleid. Voor de RES Twente geldt, dat naar aanleid ing van het 

voorlopig ontwerp een reactie kan worden gestuurd. De reacties nemen we mee in onze overwegingen voor het definitief ontwerp.  

 

Hoe is het gegaan met de afhandeling van onze wensen en bedenkingen op de concept-RES?  

In het voorlopig ontwerp is opgenomen hoe we op hoofdlijnen de wensen en bedenkingen hebben verwerkt.  

 

In alle sessies van de RES Twente valt op dat steeds gezegd wordt: je moet het samen doen. Maar je krijgt toch de indruk dat het 

voorgekauwde verhaal krijgt en dat opmerkingen niet worden meegenomen. Reacties naar het algemene loket worden niet altijd 

bevestigd. 

Wij nemen vragen en opmerkingen zeker mee. Ook al wordt niet op alle losse berichten een reactie gestuurd. Alles wat bij het loket 

binnenkomt, wordt in onze overwegingen meegenomen.  

 

Eind april komende zaken ter beoordeling in raden, in juni nogmaals in raden. Wat wordt er in april en juni verwacht? 

Wat betreft besluitvorming kunnen raden in eerste rondes via moties informatie meegeven aan de RES organisatie. Deze worden 

meegenomen naar de definitieve versie. Die ligt dan in juni voor. Dan is het ja of nee. 

 

 

HERIJKING BOD EN BEOOGD RESULTAAT 

 

Moeten wij in 2050 in Noordoost Twente energieneutraal zijn?  

Het is een landelijke ambitie die je lokaal ook in je beleidstukken terug laat komen. In Losser hebben wij de duurzaamheidsvisie, het 

coalitieakkoord, die bepalen ook mede de lokale visie en ambitie. De lokale visies zijn bepalend hoe we lokaal de ambities formuleren.  

 

Welke gevolgen hebben de verkeerde cijfers en/of rekenmethode? Zijn er nu minder windmolens nodig?  

Noordoost Twente is aan het onderzoeken hoe het bod berekend is. Daarin staat zorgvuldigheid voorop. Daarna kunnen we ook bepalen 

wat de gevolgen zijn voor het bod. Dit wordt via de colleges afgestemd en bekend gemaakt. 

 

Als we het bod van Noordoost Twente herijken. Hoe past dat in de planning? 

Het besluit om het bod te herijken, is aan de gemeenten. De RES Twente gaat in deze fase opiniërend naar de raden toe. Daar wordt het 

aangepaste bod opgevoerd. Daarna volgt de besluitvorming.  

 

Op 6 april komt bij ons de RES in het forum ter spraken. Is dan de herijking, al gereed?  

Wij gaan ervanuit dat herijking op 6 april gereed is. 

 

In hoeverre is de RES een document waar we aan gehouden kunnen worden? 

De RES Twente is vergelijkbaar met een regionaal verdrag. Uiteindelijk kunnen raadsleden in juni ja of nee zeggen. De status 

inspanningsverplichting is in essentie wat het is. Niet vrijblijvend, je bent verplicht inspanning te leveren. 
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DUURZAME OPWEK ELEKTRICITEIT: WAT WEL WAT NIET? 

 

Gaat het bod van Noordoost Twente alleen over extra hernieuwbare opwek ten opzichte van een bepaalde datum in het verleden 

(welke?) of over de totale hernieuwbare opwek inclusief wat al is gerealiseerd?  

Alle reeds duurzaam opgewekte energie telt mee, dus wat er nu al gerealiseerd is ook. 

 

In hoeverre klopt de bewering dat de doelen in 2030 al gehaald worden zonder het bod van windturbines en zonneparken te realiseren? 

Wij hanteren de gezamenlijke afspraken vanuit het Nationaal Klimaatakkoord. Hieraan hebben vele belangenvertegenwoordigers en 

overheden zich verbonden. Voor 30 regio’s is vervolgens berekend hoeveel bijgedragen moet worden aan duurzame opwek elektriciteit. 

Daarbij houden we rekening met het feit dat het toekomstig elektriciteitsverbruik zal stijgen.  

 

In Twente willen we daarom 1,5 TWh realiseren in 2030. Hierbij is overprogrammering mogelijk nodig, vanwege te verwachten planuitval 

(op basis van ervaring is dat 30%). Zonder onze gezamenlijke inzet verwachten we niet onze ambities te kunnen realiseren. 

 

In het voorlopig ontwerp is opgenomen dat er behoefte is aan meer wind en dat de verhouding wind/zon moet verschuiven van 40/60 

naar 60/40. Als we onze inwoners vragen, dan maakt men zich juist zorgen om windenergie. Wat is doorslaggevend?  

Binnen de RES Twente geldt dat we een afweging maken tussen ruimtelijke kwaliteit, maatschappelijke acceptatie en systeemefficiënte (= 

haalbaar- en betaalbaarheid). Daarbinnen komen we tot de mix van wind en zon. Dat gaat om maatschappelijk draagvlak, kosten voor de 

energierekening, aansluiting op het net en landschappelijke inpasbaarheid. Vanuit systeemefficiëntie en kosteneffectiviteit is het van 

belang om in verhouding meer gebruik te maken van wind. Windenergie is stabieler en levert meer rendement. 

 

Als er geen draagvlak is voor windturbines, kunnen we dan wel windmolens plaatsen? Worden we als gemeenten aan de 

inspanningsverplichting gehouden?  

We maken een afweging tussen ruimtelijke kwaliteit, maatschappelijke acceptatie en systeemefficiënte. Alleen zon is een dure oplossing, 

waarmee we onze gezamenlijke ambities niet kunnen realiseren. We hebben windenergie dan ook nodig.  

 

We willen zoveel mogelijk draagvlak, maar de oplossing die we kiezen is dus een bredere afweging. We zetten ons in om onze ambities ook 

daadwerkelijk te realiseren. Daarom is het een inspanningsverplichting. 

 

In hoeverre wordt rekening gehouden met windmolens op zee en zon op daken van bedrijven? 

Landelijk hebben we een opgave om duurzaam elektriciteit op te wekken. Hiervoor geldt dat op zee 49 TWh moet worden opgewekt. 

Daarnaast ligt er een opgave op land van 35 TWh. Opwek op zee via windturbines wordt dus meegenomen in de opgave, maar daarna ast is 

de opwek op land ook heel hard nodig. 

 

Binnen de RES zetten we maximaal in op zon op dak. Niet ieder dak is geschikt en we vragen met zon op dak veel van ons energienet aan 

investering. Maar binnen de mogelijkheden maken we hier maximaal gebruik van. 

 

Volgens de analysekaarten 2.0 van de NP RES wordt een maximum van 30% van het totaal aan daken ingeschat als realistisch voor opwek 

van zonne-energie. In Noordoost Twente is de inschatting dat 20% meer realistisch is, wat leidt tot een beoogde opwek via grootschalig zon 

op dak van 55 GWh.  

 

Bij 80% van de daken zou dat in theorie uitkomen op 220 GWh. Vanwege problemen met draagkracht van de constructie en problemen 

met de opstal en/of inboedelverzekering en eigenaarschap versus verbruik door de huurder is de verwachting dat dit onhaalbaar is. 

Daarnaast kunnen dakeigenaren van (bestaande) gebouwen niet verplicht worden om daken te belleggen met zonnepanelen.  

 

Is rekening gehouden met recente ontwikkelingen bij zon op dak? 

Bij de berekeningen voor grootschalig zon op dak is uitgegaan van de huidige stand der techniek. Mochten technische innovaties er 

bijvoorbeeld voor zorgen dat er per m2 meer elektriciteit opgewekt kan worden, zal dat worden meegenomen in de evaluatie ter 

voorbereiding op de RES Twente 2.0. Folies op daken is in ontwikkeling, wanneer dit een vlucht gaat nemen, dan kan tussen de 

verschillende type duurzame opwek worden geschoven.  

 

Als onze inwoners in Noordoost Twente meedoen, telt alle kleine opwek dan ook mee? 

In de landelijke opgave is rekening gehouden met het feit dat inwoners ook zelf deelnemen aan duurzame opwek elektriciteit. Landelijk is 

daarin de ambitie dat 7 TWh wordt opgewekt via kleinschalig zon op dak.  

 

Waarom telt de opwek elektriciteit van Twence wel mee in het bod in Twente, maar een windmolenpark op de Noordzee niet als we 

regelen dat we daar afnemen? 

Het verschil zit erin dat wind op zee niet binnen de kaders van de RES Twente valt.  
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In hoeverre kunnen gemeenten onderling afspraken maken en duurzame opwek elektriciteit bij elkaar afnemen?  

Binnen de regio van Twente werken we samen om 1,5 TWh op te wekken. De ene gemeente levert daarin naar verhouding een hogere 

bijdrage dan de andere. Maar iedere gemeente draagt naar vermogen bij.  

 

Is uitwisseling van duurzame opwek met andere regio’s mogelijk?  

Dat zou in theorie kunnen, maar er zijn geen regio’s die over hebben. Iedereen moet eerst voldoen aan hun eigen bod en dat is  al lastig 

genoeg.  

 

In hoeverre is het mogelijk om biogas te gebruiken om elektriciteit op te wekken? 

Biogas nemen we mee als ontwikkeling voor de warmteopgave. Hoewel er een relatie is tussen de warmteopgave en elektriciteitsopgave, 

is het niet mogelijk om deze met elkaar uit te wisselen. Binnen de huidige kaders van de RES Twente kijken we voor de opwek elektriciteit 

naar wind- en zonne-energie.  

 

Zijn er ook acties om mensen minder te laten verbruiken?  

Consuminderen is een belangrijk punt. In Noordoost Twente wijzen we onze inwoners daar zeker op. Want wat je niet gebruikt, hoef je ook 

niet op te wekken.  

 

Hoe wordt er met milieuaspecten die vallen onder ‘externe veiligheid’ omgegaan (geluidshinder, verstoring nachtrust en risico  op 

ijsbrokken)? Is er rekening gehouden met o.a. onder andere de afstand tot aardgastransportleidingen, hoogspanningsverbindingen, 

infrastructuur, vleermuisroutes en vooral tot gevoelige functies? 

In een eerste technische analyse is rekening gehouden met de ‘hardere’ randvoorwaarden. Op weg naar de RES Twente 2.0 wordt een 

gezamenlijke m.e.r. procedure uitgevoerd voor de zoekgebieden die bekend zijn. 

 

 

NETCAPACITEIT 

 

Het komt voor dat zonnepanalen op daken niet kunnen worden aangesloten op het net. Hoe kan dat en wat gaan we daarmee doen?  

Op dit moment is er in een deel van Twente sprake van een schaarste als het gaat om de transportmogelijkheden van elektricite it. Dat 

betekent in de praktijk dat de opgewekte stroom nu nog niet altijd teruggeleverd kan worden aan het net. De netbeheerders investeren de 

komende 9 jaar in uitbreidingen van de netcapaciteit, zodat het elektriciteitsnet er in 2030 klaar voor is. 

 

Uit de impactanalyse blijkt dat het energienet op veel plekken moet worden uitgebreid, maar de ambities lijken na de benodigde 

investeringen haalbaar te zijn. Een aantal investeringen is reeds gestart of opgenomen in de huidige investeringsplannen van de 

netbeheerders. 

 

Er is gezegd dat we in het buitengebied moeten zorgen dat de duurzame opwek elektriciteit niet te ver van het netwerk moeten liggen. 

In hoeverre is de bekabeling in het buitengebied te licht en hoe wordt dat opgelost?  

Als de ambities en zoekgebieden van de gemeenten samenkomen in de RES, kunnen de netbeheerders een betere inschatting maken van 

de benodigde uitbreidingen en bijbehorende kosten. Daarom is die RES ook zo van belang voor de netbeheerders.  

 
In hoeverre zijn inwoners goed op de hoogte van de (on)mogelijkheden over het gebruik van zonnepanelen en de teruglevering op het 

net? Leg de daken vol met zonnepanelen, maar zorg wel dat het net het aankan. En start alsjeblieft een campagne om inwoners te 

informeren over wat wel of niet kan, zodat de verwachtingen goed zijn. 

Dat vinden we inderdaad van belang en nemen we mee in de voorlichting in Noordoost Twente.  

 

Welke lessen kunnen worden getrokken van de gewijzigde strategie in duurzame energie opwekking bij onze buren in Duitsland?  

We onderhouden goed contact met de Duitse buren en weten dat hogere molens een beter rendement opleveren. Om negatieve 

teruglevering te voorkomen, is het van belang dat we kiezen voor een flexibel energiesysteem, opslag en een stabiele oplossing voor 

duurzame opwek. 

 

Meer weten over netcapaciteit? Kijk op www.energiestrategietwente.nl/impactanalyse.  

 

 

http://www.energiestrategietwente.nl/impactanalyse
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MAATSCHAPPELIJKE ACCEPTATIE 

 

Hoe worden inwoners geïnformeerd en betrokken? 

Het RES-proces is open gesteld voor belanghebbenden. Bij het geheel zijn diverse regionale belanghebbenden betrokken en deze hebben 

geparticipeerd aan het RES proces.  

 

De RES zelf is voor onze inwoners van Noordoost Twente minder interessant. Je wilt vooral op de lokale projecten participatie van 

inwoners. Het is nu goed dat de RES er is om de planning van investeringen op elkaar af te stemmen en dat er afstemming is over 

beschikbare netcapaciteit. Voor inwoners is de doorvertaling in lokaal beleid en energieprojecten van belang. 

 

In Noordoost Twente hebben we de inwoners geïnformeerd over het lokaal windbeleid, via berichtgeving in de krant, op onze website en 

met een webinar. Daarnaast heeft afstemming plaatsgevonden met dorpsraden en kernraden.  

 

Oproep van raadsleden om dat meer te doen via een webinar of huis aan huis krant: Er gaan nu eerst extra informatierondes plaatsvinden 

omdat is gebleken dat veel inwoners zich met het bekend worden van de zoekgebieden in het windbeleid pas zijn gaan verdiepen in de 

materie. Ook komt er een Energiekrant huis aan huis met veel verdiepende informatie voor bewoners. Dat deze energietrans itie veel 

vragen oproept bij mensen is vanzelfsprekend. Corona heeft ons parten gespeeld, liever waren we persoonlijk het gebied in gegaan. Veel 

informatie is gegeven via webinars, maar er zijn veel zorgen bij inwoners van zoekgebieden waar we graag over in gesprek gaan.  

 

Waarom is er in de enquête in Noordoost Twente alleen gesproken over zon of wind? Hoe zit het met de andere opties?  

We hebben vanuit het klimaatakkoord de opdracht gekregen om ons te richten op 2030. De duurzame opwek elektriciteit moet word en 

gerealiseerd met bewezen technieken: wind en zonne-energie. Na 2030 zijn er wel mogelijkheden voor nieuwe technieken, zoals thorium 

en waterstof, en dat nemen we mee.  

 

Is de uitvraag van de enquête wel juist geweest? Moeten we niet nogmaals een enquête houden om een beter gevoel te krijgen over 

hoe de bevolking staat tegenover wind?  

Een nieuwe enquête staat niet op de planning, de uitkomsten van de huidige enquête is volgens het onderzoeksbureau rep resentatief. 

Verder is het van belang om te vermelden dat in die enquête ook de mogelijkheid zat: ik wil helemaal niks. Inwoners konden kiezen voor 

zon, wind, een combinatie of geen van die beide. Alternatieven (buiten zon en wind om) zijn niet meegenomen, omdat dat niet in de 

kaders van de RES past. Een nieuwe enquête maakt de uitkomst niet anders. 

 

Hoe zorgen we voor behoud van ons landschap en behoud gebruik van agrarische gronden?  

Wij nemen de overwegingen voor landschappelijke inpassing mee. En houden ook rekening met huidige functies van gronden, zoals 

landbouw.  

 

Wie gaat schadeloosstellingen betalen?  

Vanuit de RES Twente geven we als streven minimaal 50% lokaal eigendom mee. De verdeling in Noordoost Twente is anders 

vormgegeven, maar ook daarin zit een eerlijke verdeling van de lusten en de lasten.  Dit kan door mede-eigenaarschap, financiële 

deelneming, een omgevingsfonds of een omwonendenregeling. 

 

Schadeloosstelling is in deze fase nog niet aan de orde. Dit komt aan de orde wanneer een project concreet wordt en er mogelijk 

gesproken kan worden over planschade voor de omwonenden. Zover is het proces nu nog niet. 

 

Is het mogelijk een factsheet op te stellen om ons als raadsleden mee te nemen in de vorderingen? Is een dergelijke factsheet ook te 

maken voor onze inwoners?  

De vorderingen zijn te volgen via www.energiestratiegietwente.nl/monitor. We kunnen op basis van deze gegevens met regelmaat een 

factsheet produceren, maar de meest actuele informatie is hier beschikbaar. 
 

 

 

OVERIGE VRAGEN 

Wat is de voorlopige conclusie van het onderzoek naar een Energiebedrijf Noordoost Twente in eigendom van de vier gemeenten om te 

kunnen investeren in duurzame energie? Wanneer zijn de resultaten van het onderzoek bekend? 

Resultaten worden verwacht voor de zomervakantie. Onderzoek is in uitvoering momenteel. 

 

 

http://www.energiestratiegietwente.nl/monitor

