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

Programma 

Tijdens de Q&A is het volgende toegelicht: 

- Toelichting wethouder Richard Kortenhoeven over stand van zaken lokaal energiebeleid 

- Jan Jaap Kolkman over besluitvormingsproces en beoogd resultaat 

- Rana Berends (Enexis) over systeemefficiëntie en netcapaciteit 

 

Vervolgens zijn diverse vragen beantwoord onder begeleiding van Linking pin Kees van Dijk. Hieronder zijn deze geclusterd weergegeven. 

 

 

ORGANISATIE EN BESLUITVORMING 

 

Hoe verloopt de besluitvorming voor de RES Twente ten opzichte van de lokale besluitvorming?  

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 wordt gebruikt om tussentijds de stand op te maken. Na 1 juli 2021 gaan we door 

richting RES Twente 2.0. De komende jaren zal het steeds concreter worden. 

 

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

 

In een parallel spoor wordt op lokaal niveau gewerkt aan energiebeleid en de transitievisie warmte. Zo is in Wierden het beleid vastgesteld 

voor duurzame opwek via zonne-energie en wordt de Warmtevisie vastgesteld. 

 

OPGAVE EN UITDAGINGEN   

 

Wat zijn de grootste uitdagingen voor de RES Twente? 

De uitdaging is hoe je op een regionaal niveau, met al die verschillende gemeente en karakteristieken, tot een gezamenlijke bieding komt. 

De gezamenlijkheid gaat tot nu toe heel goed, maar we zijn er nog niet. De komende periode zetten we vol in op de subregionale 

afstemming om zo een optimalisatieslag te kunnen maken. We moeten in gesprek blijven om de energie-opwek ook op de lange termijn 

betaalbaar te houden. 

 

Wat zijn de grootste uitdagingen voor de gemeente? 

Als gemeenten zijn we gezamenlijk een weg ingeslagen en nu is het van belang om te komen tot een haalbaar en betaalbare 

energietransitie. Daarnaast is het netbeheer een belangrijk knelpunt. Om energie-opwek en verbruik op de lange termijn betaalbaar te 

houden, moeten we nu slim investeren. Dat betekent voor bedrijven of projectontwikkelaars dat ze soms sneller willen dan kan. 

 

Zorgvuldigheid staat voorop, ook voor draagvlak van onze inwoners. Met teveel snelheid moeten we oppassen.  

 

Het gaat over energie-opwek, maar ook over de warmtetransitie. We kunnen ook zorgen dat er energie besparing is, door bijvoorbeeld 

het huis te isoleren. Wie gaat deze ontwikkelingen betalen? 

De SDE subsidie blijft tot 2025 van kracht. De komende periode wordt de subsidie teruggebracht en omgezet in energiebelasting. Binnen 

de RES kijken we hoe we de investeringen haalbaar en betaalbaar houden. Hiervoor is een optimalisatieslag nodig op (sub)regionaal 

niveau. Daarbij wordt ook gekeken naar de investeringen van netbeheerders die nodig zijn om in de toekomst voldoende capaciteit te 

kunnen leveren.  

 

Wat zijn de grootste uitdagingen voor netbeheerders?  

Wij hebben in Nederland 50 jaar lang gewerkt hebben op een manier die planbaar en voorspelbaar was. Energie opwekken verandert van 

centraal naar decentraal. Dat moet nu echt flink overhoop om alles voor elkaar te krijgen. Dan zit er ook nog de uitdaging dat letterlijk de 

schop in de grond moet. Daar is technisch personeel voor nodig. Het is een grote uitdaging om voldoende mensen op te leiden voor de 

energietransitie, maar daar wordt nu gelukkig al vol op ingezet door kennisinstellingen. 
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NETCAPACITEIT 

 

Zijn de doelen/het bod zoals opgenomen in de RES Twente haalbaar binnen de mogelijkheden van netbeheerders? 

Op dit moment is er in een deel van Twente sprake van een schaarste als het gaat om de transportmogelijkheden voor het terugleveren 

van elektriciteit. Dat betekent in de praktijk dat de opgewekte stroom nu nog niet altijd terug geleverd kan worden aan het net. De 

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

opwek die we via de RES willen realiseren. 

 

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. Dit zijn nu nog ruwe prognoses. Zodra de zoeklocaties concreter worden, is het beter inzichtelijk welke investering nodig is 

en welke prioriteiten we moeten stellen. Dit nemen we op in onze investeringsplannen. 

 

Het is van belang om bestaande en nieuwe capaciteit optimaal te benutten en zo efficiënt mogelijk te investeren. Dat kan door de locaties 

voor duurzame opwek af te stemmen op stations met capaciteit of waar uitbreidingen gepland staan. Bij het vinden van de zoeklocaties 

moet dan ook goed worden gekeken naar de locaties van de hoogspanning- en middenspanningstations en de beschikbare ruimte voor 

uitbreiding op die specifieke stations. 

 

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

 

In hoeverre geeft de impactanalyse inzicht in de situatie voor Twente?  

De impactanalyse is gemaakt voor de RES Twente. Dus op regionaal niveau is het haalbaar, nadat de investeringen zijn uitgevoerd. Om over 

de haalbaarheid van het bod van Wierden te kunnen oordelen, moeten de plannen eerst concreter zijn. 

 

Het betekent ook dat in RES verband de investeringen nog niet zomaar zijn geregeld. In de tijd is dat ook een vraagstuk. Wij zijn nu bezig 

om het RES verhaal en de plannen van de netwerkbedrijven op elkaar afstemmen met betrekking tot 2025. Dat is het moment dat vanuit 

de RES wordt gezegd dat alles vergund moet zijn.  

 

Daar zit overigens wel een spanningsveld tussen bedrijven en overheden. Om energie-opwek en verbruik op de lange termijn betaalbaar te 

houden, moeten we nu slim investeren. Dat betekent voor bedrijven of projectontwikkelaars dat ze soms sneller willen dan kan. 

 

Welke investeringen zijn nodig? 

Binnen de RES kijken we nu naar de ´no regret´ investeringen. De investeringen die later mogelijk uitwisselbaar zijn met nieuwe 

technologieën en ontwikkelingen als dat lokaal of regionaal wenselijk is. We investeren niet in het net als het niet nodig is , maar zorgen 

regionaal wel dat er voldoende capaciteit beschikbaar is in 2030. 

 

 

AANVRAGEN VOOR AANSLUITING 

 

Hoe verlopen aanvragen voor aansluiting op het net? 

Enexis en andere netbeheerders hebben een aansluitplicht voor iedereen. Aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst. 

We kunnen aanvragen met een vergunning geen voorrang geven, pas als aanvragen wegvallen van de wachtlijst, schuift een nieuwe 

aanvraag omhoog in de ‘lijst’. In schaarste gebieden waar de kleur op geel staat, blijft een aanbod van een offerte minder lang geldig. 

 

Kijk ook op www.enexis.nl/zakelijk/duurzaam/beperkte-capaciteit/gebieden-met-schaarste. 

 

 

In hoeverre is de afstand naar een Hoogspanning/Middenspanning (HS/MS)-station een belemmering?  

Hoe verder het aansluitpunt ligt van het station, hoe langer de kabel is die moet worden aangelegd. De kosten kunnen daardoor oplopen. 

Deze kosten worden doorberekend aan de ontwikkelaar.  

 

Als een project voor grootschalige opwek te ver van een station afligt, dan is de benodigde investering van de initiatiefnemer veelal te 

groot. Grof rekensommetje, elke meter kabel kost ongeveer 150 euro.  

 

Wat is de maximale lengte van een kabel van een station naar een aansluitpunt? 

Het aansluitpunt wordt aangesloten op de dichtstbijzijnde station met beschikbare capaciteit. De kabel heeft geen beperkingen  in de 
lengte, maar zal in de regel niet langer zijn, dan de kabel naar een ander station in de buurt.  In sommige gevallen wordt wel gekozen voor 

een langere afstand, vanwege andere beperkingen, bijvoorbeeld bebouwde omgeving. 

 

http://www.energiestrategietwente.nl/impactanalyse
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In hoeverre heeft de gemeente waar het station staat voorrang op de aansluiting, ten opzichte van aansluitingen in de omgevin g? 

Gemeente Wierden heeft geen eigen station. Ieder station transporteert energie voor diverse gemeenten in de omgeving. De gemeente 

waar het station staat heeft geen voorrang in de aanvragen. Maar afstemming over de grootschalige opwek tussen buurgemeenten is wel 

van groot belang om tot de meest efficiënte oplossing te komen. 

 

De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, dat zijn we wettelijk verplicht.  

 

Hoe kan een initiatief op de aanvraaglijst komen en hoe lang is de wachtlijst dan voor iemand uit de gemeente Wierden? 

De beoogde projectlocatie bepaalt of een netbeheerder een offerte kan afgeven of niet. Er zijn stations waar de beschikbaarheid van 

capaciteit al op oranje en rood staan. Daar kan momenteel niemand op worden aangesloten. Daar is dus geen sprake van een offerte.  

 

Op een aantal plekken in Wierden is beperkt teruglevering mogelijk is. Daar krijgen initiatieven wel een offerte aangeboden. Belangrijke 

afweging daarbij is hoeveel capaciteit een initiatief wil terugleveren.   

 

Voor de initiatieven is het wel belangrijk om op de interesselijst te staan. Zo krijgen we ook beter zicht op de behoefte en waar 

investeringen nodig zijn. En dan is bekend waar we kunnen gaan aansluiten met de uitbreiding die gepland is. 

 

Over de lengte van de wachtlijst kunnen geen mededelingen worden gedaan.  

 

In hoeverre vindt afstemming plaats over aansluitingen voor initiatieven in Wierden?  

Enexis en de gemeente Wierden zijn in gesprek over de initiatieven die genoemd zijn op www.wierdengaatvoorduurzaam.nl/informatie-

initiatieven-zonneparken.  

 

 

SYSTEEMEFFICIENTIE EN MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN 

 

Hoe blijven de maatschappelijke kosten lager? 

De maatschappelijke kosten willen we zo laag mogelijk houden, zodat de kosten voor onze inwoners ook zo laag mogelijk blijven . Dat doen 

we onder meer door op (sub)regionaal niveau te kijken naar de mix tussen wind/zon en naar de locaties van de zoekgebieden ten opzichte 

van stations. Hoe dichter bij een HS/MS station des te efficiënter. Projecten bij elkaar clusteren is ook efficiencyslag.   

 

Bij wie komt de rekening te liggen van deze investeringen? 

De investeringen gelden als maatschappelijke kosten die voor een deel bij de eindgebruiker terecht komt. Je maakt een investering die je in 

60 jaar afschrijft. Dat is ook een financieringsvraagstuk binnen netwerkbedrijven. Daarom is het van belang om te zorgen voor een 

efficiënte aanpak voor een zo optimaal mogelijk investeringsplan.  

 

In hoeverre gaat de duurzame opwek elektriciteit meer kosten voor onze inwoners?  

De gemeente Wierden wil de energietransitie kostenneutraal houden voor de inwoners. Het mag niet meer gaan kosten.  

 

 

MAATSCHAPPELIJKE ACCEPTATIE EN OVERIGE VRAGEN 

 

 

Wat wordt er gedaan om draagvlak te creëren? Nu is er vaak reuring in wijken vanwege zonneparken en windmolens  

Dat blijft een vraagstuk, bij elk project heb je te maken met omwonenden. De initiatiefnemer moet omwonenden meenemen. Daarin heb 

je communicatie en participatie, daar kun je al heel veel mee bereiken. Goed meenemen is ook de vragen wegnemen. We moeten met 

elkaar zorgen dat wij de verduurzaming kunnen realiseren. Verder willen we het lokaal eigendom goed borgen, hoewel dat in de praktijk 

ook lastig kan zijn.  

 

In hoeverre kunnen we verduurzamen door asbesdaken te vervangen door zon op dak? 

Het verbod op asbestdaken in 2024 is van tafel, maar in Wierden willen we wel de verduurzaming doorvoeren. We zijn samen met andere 

gemeenten en provincie aan de slag om hiervoor een plan te realiseren. Dat doen we samen met ondernemers die asbest kunnen 

verwijderen en zonnepanelen plaatsen. 

 

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

 

Meer informatie over de stand van zaken en de aanpak van Wierden vindt u op www.wierdengaatvoorduurzaam.nl. Of stel uw vraag via 

duurzaam@wierden.nl. 
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