
Op weg naar RES Twente 1.0
Kalender bijeenkomsten 2020/2021 
versie d.d. 09/04/21



Overzicht bijeenkomsten Op weg naar RES Twente 1.0

De Regionale Energiestrategie Twente (RES Twente) legt de RES Twente 1.0 voor ter besluitvorming aan de 14 

Twentse gemeenten, de waterschappen Vechtstromen en Rijn & IJssel en provincie Overijssel. Uiteindelijk stellen 

de volksvertegenwoordigers de RES Twente 1.0 vast. Dat zijn de betreffende gemeenteraden, Algemeen Bestuur 

waterschappen en Provinciale Staten (PS). Op 1 juli 2021 wordt de RES Twente 1.0 opgeleverd. Daarna volgt iedere 

twee jaar een actualisatie. Het informeren en betrekken van de omgeving gaat dus ook na 1 juli 2021 door.

In deze fase staat de periode van september 2020 tot en met april 2021 in het teken van het betrekken en 

informeren van de omgeving. Iedere gemeente zet zich in om de inwoners en ondernemers te informeren en 

betrekken bij de totstandkoming van de RES Twente 1.0, maar ook om hun bestuurders en raadsleden voor te 

bereiden op de besluitvorming in mei/juni 2021. De RES Twente ondersteunt hen bij de eenduidige 

informatievoorziening en berichtgeving en faciliteert in de participatieprocessen waar mogelijk en nodig. 

Om afstemming te houden op regionaal niveau, organiseert de RES Twente bijeenkomsten voor ambtenaren, 
bestuurders, regionale belanghebbenden en volksvertegenwoordigers. Hieronder volgt een overzicht van de 
bijeenkomsten:

Let op! Alle bijeenkomsten vinden online plaats vanwege de aangescherpte coronamaatregelen.



GEREED = concept-RES Twente 
(bestuurlijk vastgesteld: ambities)

Januari/februari 2021

1 juni 2020 1 juli 2021

September/oktober 2020 November/december 2020

02/11/20: Bestuurlijke bijeenkomst (RO)

11/02/21: Volksvertegenwoordigers

10/02/21: Bijeenkomst belanghebbenden26/11/20: Regionale bijeenkomst met 
Lokale Energie Initiatieven en Duurzaamheid

02/12/20: Regionale klankbordgroepen Natuur 
en Landschap, Landbouw & Leefbaarheid

23/10/20: Bestuurlijke bijeenkomst

28/01/21: regionale werksessie09/09/20: Startbijeenkomst (ambtelijk)

29/10/20: Volksvertegenwoordigers

28/10/20: Stakeholdersbijeenkomst

19/11/20: Twenteraad

11/12/20: Bestuurlijke bijeenkomst

05/02/21: ambtelijke bijeenkomst

19/02/21: bestuurlijke bijeenkomst

Maart – mei 2021: opiniërend

Gesprekken regionale stakeholdergroepen

September 2020 – juli 2021: Lokale participatie en uitwerking beleidsontwikkeling in gemeenten en Q&A-sessies voor gemeenteraden

Oplevering = RES Twente 1.0 
(bestuurlijk vastgesteld)

05/03/21: stuurgroep

Maart: Start subregionale afstemming 
ambtelijk en bestuurlijk (en omgeving)

15/04/21: Bijeenkomst belanghebbenden

10/05/21: Stuurgroep: RES Twente 1.0

19/05/21: Twenteraad en partners RES 
Twente

juli 2020 – maart 2021: Op weg naar RES Twente 1.0
- Uitwerking invulling en afstemming hoekpunten afwegingskader
- Communicatie- en participatieproces

maart 2021 - juli 2021 Besluitvorming:
- 14 Twentse gemeenten
- Waterschap Vechtstromen
- Provincie Overijssel

De tijdlijn: Op weg naar RES 1.0

Oktober 2020 – juli 2021: tweewekelijkse ambtelijke inloopsessie partners RES Twente (aanmelden via energiestrategie@regiotwente.nl) 

mailto:energiestrategie@regiotwente.nl


Maart 2021: Voorstel
ontwerp RES Twente 
1.0

Moties via vehikel
‘raadsvoorstel’

April 2021: 
Opiniërend ontwerp 
RES Twente 1.0

1 juli 2021: Oplevering
Gezamenlijk RES Twente 1.0

Besluitvorming

Regionaal 
‘VERDRAG’

VOORSTEL MOTIES 

19/05/21 Twenteraad RES-
partners en bestuurders

Mei 2021: In gesprek
over opbrengst moties 
en impressies

Juni 2021: 
Besluitvorming RES 
Twente 1.0

Stuurgroep en 14 Colleges 
B&W, AB waterschap, GS

AFSTEMMING 



Bijeenkomsten in september 2020

√ 09/09/20: STARTBIJEENKOMST AMBTELIJK

Het programma van deze bijeenkomst was voor een deel online te volgen door een divers publiek. Ambtenaren, 

bestuurders, maar ook belanghebbenden vanuit lokale en regionale belangenorganisaties en lokale 

energiecoöperaties. Vervolgens hebben diverse themasessies plaatsgevonden voor direct betrokkenen.

De presentatie van de startbijeenkomst stellen we hier beschikbaar.

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/res-twente-2020/media/200910_presentatie-op-weg-RES-Twente-1.0.pdf?mtime=20201005105206&focal=none


Bijeenkomsten in oktober 2020

 23/10/20: BESTUURLIJKE BIJEENKOMST OP WEG NAAR RES TWENTE 1.0
- Wie is erbij? Stuurgroep en wethouders Duurzaamheid en wethouders Ruimtelijke Ordening
- Doel: Bespreken kaders vanuit de RES Twente en inzicht in voortgang per gemeente.
- Beoogd resultaat: Invulling randvoorwaarden voor het afwegingskader RES Twente 1.0

 28/10/20: BIJEENKOMST BELANGHEBBENDEN EN GEINTERESSEERDEN 
- Wie is erbij? Onder meer belanghebbenden vanuit duurzaamheid & energie, circulaire economie, natuur & 

landschap, landbouw, landgoederen, plaatselijk belangen, jongeren, initiatiefgroep RES Twente
- Doel: Bespreken kaders vanuit de RES Twente en inzicht in kansen, zorgen en dilemma’s.
- Meer weten? Bekijk de opname van de bijeenkomst en de presentatie

 29/10/20: BIJEENKOMST VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 
- Wie is erbij? Raadsleden Twentse gemeenten, Algemeen Bestuur waterschappen, Provinciale Staten.
- Tijd: 19.00 – 21.30 uur (plenair en in themasessies)
- Doel: Bespreken kaders vanuit de RES Twente en inzicht in kansen, zorgen en dilemma’s.
- Meer weten? Bekijk de opname van de bijeenkomst, de vragen en antwoorden en de presentatie

https://energiestrategietwente.nl/nieuws/bijeenkomst-belanghebbenden
https://energiestrategietwente.nl/nieuws/bijeenkomst-beslissers-res-twente-1-0


Bijeenkomsten in november 2020

 02/11/20: BESTUURLIJKE BIJEENKOMST RUIMTELIJKE ORDENING
- Wie is erbij? Stuurgroep en wethouders Ruimtelijke Ordening en wethouders Duurzaamheid
- Tijd: 12.30 – 17.00 uur (plenair)
- Doel: Bespreken kaders en opgaven ruimtelijke kwaliteit en inzicht in kansen en dilemma’s.
- Beoogd resultaat: Inventarisatie kansen en zorgen binnen het afwegingskader RES Twente 1.0

 19/11/20: TWENTERAAD 
- Wie is erbij? Raadsleden Twentse gemeenten, Algemeen Bestuur waterschappen, Provinciale Staten.
- Tijd: 19.00 –21.30 uur
- Doel: Informeren bestuurders Twenteraad over voortgang RES Twente 1.0 en betrokkenheid omgeving
- Meer weten? Bekijk de opname en presentatie van de bijeenkomst.

 26/11/20: BIJEENKOMST LOKALE INITIATIEVEN ENERGIE EN DUURZAAMHEID  
- Wie is erbij? Betrokkenen lokale initiatieven energie en duurzaamheid
- Doel: afstemming over conceptversie RES Twente 1.0 binnen het afwegingskader.
- Meer weten? Bekijk de presentatie.

https://energiestrategietwente.nl/nieuws/bijeenkomst-twenteraad
https://energiestrategietwente.nl/nieuws/bijeenkomst-lokale-initiatieven


Bijeenkomsten in december 2020

 02/12/20: THEMABIJEENKOMST LANDBOUW & LEEFBAARHEID EN NATUUR & LANDSCHAP
- Wie is erbij? Vertegenwoordigers van belangen landbouw & leefbaarheid en natuur & landschap
- Doel: Vanuit verschillende perspectieven bespreken wat de invloed is van de energiestrategie op het 

ruimtebeslag en de ruimtelijke kwaliteit.
- Meer weten? Bekijk de presentatie.

 01/12/20: WEBINAR SYSTEEMSTUDIE OVERIJSSEL
- Wie is erbij? Betrokkenen en geïnteresseerden RES Twente en RES West Overijssel.
- Doel: Toelichting onderzoeksresultaten systeemstudie Overijssel.
- Meer weten? Bekijk het onderzoeksrapport en de opname van het webinar

 11/12/20: BESTUURLIJKE BIJEENKOMST 1E OPZET RES TWENTE 1.0
- Wie is erbij? Stuurgroep en wethouders Duurzaamheid en wethouders Ruimtelijke Ordening
- Doel: afstemming over 1e conceptversie RES Twente 1.0 binnen het afwegingskader.
- Beoogd resultaat: Overeenstemming 1e conceptversie RES Twente 1.0 en bespreekpunten vervolg

https://energiestrategietwente.nl/nieuws/themasessies-landbouw-leefbaarheid-en-natuur-landschap
https://energiestrategietwente.nl/nieuws/toekomstscenarios-energiesysteem


Bijeenkomsten in januari/februari 2021: eindconcept

 28/01/21: REGIONALE WERKSESSIE LANDBOUW & LEEFBAARHEID EN NATUUR & LANDSCHAP
- Wie is erbij? Belanghebbenden vanuit verschillende perspectieven
- Tijd: 19.30 – 21.30 uur 
- Doel: Samenbrengen van verschillende perspectieven en in gesprek over kansen en risico’s ten aanzien 

van ruimtelijke invulling en verder vormgeven lokaal eigendom.
- Meer weten? Bekijk de presentatie.

Toelichting: In de periode van oktober tot en met december zijn diverse lokale bijeenkomsten georganiseerd door de 
partners van de RES, maar ook verschillende regionale bijeenkomsten door de RES Twente voor belanghebbenden. We 
kunnen en willen nog een slag maken als het gaat om het ruimtebeslag vanuit verschillende opgaven en 
gemeentegrensoverschrijdende inzichten ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit.

 05/02/21: AMBTELIJKE BIJEENKOMST TUSSENSTAND RES TWENTE 1.0
- Wie is erbij? Betrokkenen van de partners van RES Twente 1.0
- Tijd: 13.00 – 15.30 uur 
- Doel: Afstemming over tussenstand RES Twente 1.0 binnen het afwegingskader.
- Beoogd resultaat: Voorbereiding bestuurlijke bijeenkomst ontwerp RES Twente 1.0 

https://energiestrategietwente.nl/nieuws/regionale-werksessie-belanghebbenden


Bijeenkomsten in februari 2021: ontwerp RES Twente 1.0

 10/02/21: BIJEENKOMST BELANGHEBBENDEN EN GEINTERESSEERDEN TUSSENSTAND RES TWENTE 1.0
- Wie is erbij? Onder meer belanghebbenden vanuit duurzaamheid & energie, circulaire economie, natuur & 

landschap, landbouw, landgoederen, plaatselijk belangen, jongeren, initiatiefgroep RES Twente
- Tijd: 19.30 – 21.30 uur
- Doel: Afstemming over eindconcept RES Twente 1.0 binnen het afwegingskader.
- Meer weten? Bekijk de presentatie

 11/02/21: BIJEENKOMST VOLKSVERTEGENWOORDIGERS TUSSENSTAND RES TWENTE 1.0
- Wie is erbij? Raadsleden Twentse gemeenten, Algemeen Bestuur waterschappen, Provinciale Staten.
- Tijd: 19.00 – 21.00 uur (plenair en in themasessies)
- Doel: Afstemming over tussenstand RES Twente 1.0 binnen het afwegingskader.
- Meer weten? Bekijk de presentatie

 19/02/21: BIJEENKOMST BESTUURLIJK TUSSENSTAND RES TWENTE 1.0
- Wie is erbij? Stuurgroep, wethouders Duurzaamheid, wethouders Ruimtelijke Ordening en 

medewerkers partnerorganisaties
- Doel: Afstemming over tussenstand RES Twente 1.0 binnen het afwegingskader
- Beoogd resultaat: Bespreking tussenstand RES Twente 1.0 

https://energiestrategietwente.nl/nieuws/bijeenkomst-belanghebbenden-1
https://energiestrategietwente.nl/nieuws/bijeenkomst-beslissers


Bijeenkomsten in april/mei 2021: ontwerp RES Twente 1.0

 15/04/21: BIJEENKOMST BELANGHEBBENDEN VOORLOPIG ONTWERP RES TWENTE 1.0 EN VERDER
- Wie is erbij? Belanghebbenden vanuit verschillende perspectieven
- Tijd: ntb
- Doel: Toelichting voorlopig ontwerp RES Twente 1.0 en vooruitblik vervolgproces.

 19/05/21: BIJEENKOMST VOLKSVERTEGENWOORDIGERS RES TWENTE 1.0
- Wie is erbij? Raadsleden Twentse gemeenten, Algemeen Bestuur waterschappen, Provinciale Staten.
- Tijd: ntb
- Doel: Voorbereiding op besluitvorming RES Twente 1.0 binnen het afwegingskader.

In de periode van november 2020 – april 2021 vinden diverse informatiesessies / Q&A-sessies plaats. Deze 
organiseren we op verzoek van de initiatiefgroep RES Twente, griffies en/of volksvertegenwoordigers. 
Doel is om vragen van volksvertegenwoordigers te beantwoorden, meer inzicht te geven in de RES Twente en het 
besluitvormingsproces.



Meer weten? Neem contact via:
energiestrategie@regiotwente.nl

Of via ons coördinatieteam:

j.kolkman@regiotwente.nl m.herik@regiotwente.nl

rp.jonkhans@overijssel.nl

i.nijhuis@hengelo.nl

e.vt.erve@enschede.nl
m.vannieuwkuijk@oldenzaal.nl

w.wijnen@regiotwente.nl

m.ahne@regiotwente.nl
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