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Vragen en antwoorden RES Twente: Q&A-sessie gemeenteraad Twenterand, Tubbergen, Almelo  

d.d. 29/03/21 
 

Programma 

Tijdens de Q&A voor de Regionale Energie Strategie (RES) Twente is het volgende toegelicht: 

- Wethouder Martha van Abbema over stand van zaken lokaal energiebeleid en het clustergebied Almelo, Tubbergen, Twenterand 

- Jan Jaap Kolkman over beoogd resultaat, uitgangspunten en besluitvormingsproces  

- Rachel Marty (Enexis) over systeemefficiëntie en netcapaciteit 

- Wilma Paalman over lokaal eigendom 

 

Vervolgens zijn diverse vragen beantwoord onder begeleiding van voorzitter Rik Pape. Hieronder zijn deze geclusterd weergegeven. 

 

 

LOKAAL BELEID EN CLUSTERGEBIED ALMELO TUBBERGEN TWENTERAND 

 

De cirkeltjes over afstand t.o.v. windenergie op de kaart van de analyse voor Twenterand, is dat de wettelijke afstand van een halve 

kilometer of is dat 1 kilometer? 

In de analysekaarten van het Nationaal Programma RES en in de technische analyse concentratiegebieden van RES Twente is de wettelijke 

afstand als uitgangspunt meegenomen, maar we kijken naar wat de gemeenteraad van Twenterand heeft meegegeven en wat daarvan 

mee te nemen is. 

 

Wat is de stand van zaken ten aanzien van het bod in Almelo en Tubbergen?  

Gemeente Almelo heeft het energiebeleid vastgesteld in april 2019. Daarin zien zij op 1 plek mogelijkheden voor windturbines, namelijk in 

Almelo Noord-Oost. Aangezien dit gebied grenst aan Twenterand hebben we al vrij snel contact gezocht met Almelo. In Almelo gaat het om 

5 windturbines.  

 

Voor Tubbergen geldt dat zij opereren binnen Noordoost Twente als samenwerkingsverband. Het bod van deze gemeente is geldt voor de 

vier gemeenten gezamenlijk. Er zijn zoekgebieden aangewezen voor wind. Gezamenlijk hebben die gemeenten een bod uitgebracht dat 

inmiddels is aangepast tot minimaal: 

• 63 hectare zon op dak 

• 100 hectare zonneveld 

• 9 windturbines 

 

Als het bod van Noordoost Twente wijzigt, welke gevolgen heeft dat voor andere gemeenten? Zijn verglijkbare uitgangspunten gebruikt 

voor Twenterand? 

Andere gemeenten hoeven naar aanleiding van een gewijzigd bod geen aanpassing in hun eigen bod te doen. 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, maar voor nu geldt dat Noordoost Twente aan de hoge 

kant zat met hun bijdrage. We verwachten niet dat andere gemeenten hun bijdrage daar op aanpassen.  

 

Het concept bod van Twenterand is bepaald op basis van wat er in Twenterand mogelijk is en hoe we kunnen bijdragen aan onze ambities 

tot 2030 en 2050.  

 

In hoeverre pakken Twenterand, Almelo en Tubbergen het participatietraject gezamenlijk op? Het gaat namelijk om een clustergebied 

waarin dat wel belangrijk is voor inwoners. 

Ja, dat gaan we zeker doen. Tegelijkertijd hebben wij een eerste verantwoordelijkheid naar onze inwoners. We beginnen met een webinar 

voor inwoners van ons eigen gebied. Dat willen we ook zeker uitbreiden naar inwoners buiten de gemeente.   

 

In Duitsland zijn er ook plannen voor windturbines. Inwoners uit de gemeente Twenterand krijgen hier mee te maken.  

Dat heeft zeker de aandacht van Twenterand. Het speelt concreet bij Kloosterhaar. De eerste contacten met onze Duitse buren zijn gelegd. 

Dat geldt ook voor gemeente Tubbergen. 
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Op dit moment worden grondeigenaren in Tubbergen en Twenterand benaderd door bedrijven om windturbines te kunnen plaatsen of 

zonnevelden. Hoe pakt de gemeente dat op?  

Op dit moment hebben we nog geen aanvragen, maar mogelijke aanvragen die we binnenkrijgen, worden nu nog afgewezen of 

vastgehouden. Zeker als het aanvragen zijn die niet binnen onze zoekgebieden vallen. In de uitwerking van ons beleid moeten we dit zo 

goed mogelijk regelen.  

 

Wat als dit gaat om een plek die wij wel wenselijk vinden, hoe gaat het dan? 

Dat wordt geregeld in het beleidskader en zijn we nu aan het verwerken. Op dit moment staat ons beleid nog geen windenergie toe.  

 

De provincie Overijssel is betrokken bij de clustergebieden. Dat betekent dat er doorzettingsmacht is. Wat als er ongewenste clustering 

ontstaat? 

Dit is voor ons als gemeente een grensoverschrijdend proces. De provincie ondersteunt ons daarbij. Wij maken wat dat betreft gebruik van 

expertise. Provincie heeft er belang bij dat dit proces goed gaat lopen, maar van doorzettingsmacht, dat is niet aan de orde in dit geval. 

 

Gemeente Twenterand zet in op energie via zon op dak. Hoe gaat Twenterand om met schaarste op het net?  

In onze gemeente hebben we ook te maken met een opgave voor asbestdaken. Voor een eigenaar van asbestdaken, kan het heel 

interessant zijn om dit te vervangen door een dak met zonnepanelen. Dat betekent dat het voor hun iets gaat opleveren. Wij lopen wel 

tegen schaarste aan op het. Daar gaat Enexis nog verder op in.  

 

Twenterand zet in op maximaal zon op dak, en dat is 30% van alle grote daken (volgens raming RES Twente). 

 

BESLUITVORMING 

 

In de presentatie is over het klimaatakkoord en de 30 RES-regio’s gezegd dat iedereen erachter staat. Wie is iedereen? 

Het klimaatakkoord is bekrachtigd door alle provincies, alle gemeenten, alle waterschappen, landbouw en alle natuur- en 

landschapsorganisaties. Zij vinden het van groot belang om over te gaan op duurzame energie.  

 

Waarom wordt deze energieopgave opgelegd en moeten de gemeenten aan de slag met participatie? 

Als RES-regio hebben we gezamenlijk opdracht gekregen om bij te dragen aan het klimaatakkoord. De gemeenten dragen daar elk een 

steentje aan bij. Wij zorgen voor de regionale verbinding en faciliteren de gemeenten. Als RES-organisatie zijn wij er voor u.  

 

In het proces is het zo georganiseerd dat de gemeente het dichtst bij de inwoners staat en zorgt voor de participatie. Wij ondersteunen de 

gemeenten waar nodig.  

 

 

GROOTSCHALIGE DUURZAME OPWEK ELEKTRICITEIT 

 

Op de website van de RES Twente staan zoekgebieden en concentratiegebieden. Wat is het verschil of de status? Hoe zit dat? 

Op weg naar de RES Twente 1.0 brengen we zoekgebieden in kaart voor grootschalige opwek van elektriciteit via wind- en zonne-energie. 

We verwachten dat een aantal gemeenten de zoekgebieden nog niet hebben vastgesteld bij de oplevering van de RES Twente 1.0. Totdat 

de vaststelling van zoekgebieden binnen alle gemeenten heeft plaatsgevonden, houden we een werkkaart bij. Deze geeft de meest recente 

stand van zaken weer, maar zal de komende maanden nog verder worden bijgesteld.  

 

In een eerder stadium (eind 2019) heeft een technische analyse plaatsgevonden: de redeneerlijn grootschalige opwek. In deze technische 

analyse is geen rekening heeft gehouden met bijvoorbeeld het afwegingskader van de RES Twente. Dat vindt plaats in deze fase. 

 

De gemeenten hebben de redeneerlijn gebruikt als voorstudie of eerste verkenning. In veel gevallen stellen gemeenten uiteindelijk andere 

zoekgebieden voor in de RES Twente 1.0, die afwijken van de concentratiegebieden uit de redeneerlijn. 

 

Lees meer op www.energiestrategietwente.nl/zoekgebieden  

 

Bij gemeente Hellendoorn is besloten om het bod te wijzigen en geen windturbines op te nemen. In hoeverre zet de gemeente zich 

voldoende in voor de RES 1.0? 

De gemeente Hellendoorn heeft inderdaad de windturbines laten vervallen, maar het bod als geheel verhoogd. Bovendien heeft het 

college windturbines in de toekomst niet uitgesloten. Voor nu is dit voldoende. 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?’ 

 

https://energiestrategietwente.nl/assets/media/210409_werkkaart-RES-Twente.pdf
https://energiestrategietwente.nl/technische-analyse-zoekgebieden
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In hoeverre zijn de milieuorganisatie het eens met de RES? Hoe zit het bijvoorbeeld met vliegroute van vogels? 

Milieuorganisaties hebben ingestemd met het Klimaatakkoord, dus op hoofdlijnen en voor het landelijke deel hebben zij ingestemd. Op het 

uitvoeringsdeel zijn er natuurlijk wel onderdelen waarover wordt gesproken. Op lokaal niveau wordt gekeken naar wat ruimtelijk wel of 

niet kan en dat wordt meegenomen in de afweging. 

 

 

WARMTEOPGAVE 

 

Hoe gaat Twenterand op met de warmteopgave? 

Meedoen aan het regionaal warmtenet is voor Twenterand niet rendabel. Wat voor onze gemeente wel interessant is, is aansluiten bij 

groengas mogelijkheden. Wij hebben op dit moment een grote kalverhouder die groengas produceert. Op dit moment wordt de 

haalbaarheid van groengas voor enkele plattelandsgemeenten doorgerekend. Voor ons als gemeente Twenterand is het heel interessant 

om daar bij aan te sluiten en over mee te denken. 

 

 

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.  

 

Als wordt verwezen naar een haalbare en betaalbare energietransitie. wat wordt daarmee bedoeld? 

In dit geval gaat het erom dat wij rekening houden met de maatschappelijke kosten. Als wij grote uitbreidingen doen, dat zijn dit ook deels 

maatschappelijke kosten. Het gaat om meenemen van kosten van het netwerk dat nodig is voor de energietransitie.  

 

Hoe kan het dat schuren met zonnedaken wel subsidie krijgen, maar niet kunnen worden aangesloten op het net voor teruglevering?  

Er zijn verschillende versies van zon op daken. Zonnedaken waar SDE subsidie voor is, dat zijn de grotere daken. Dan heb je een 

grootverbruik aansluiting nodig. Kleinere bedrijfsdaken kunnen veelal direct het net op. 

 

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. 

 

Als er voldoende uitbreiding is, dan zou het moeten kunnen voor de RES? 

De verwachting is dat wij alle projecten die nu in de wacht staan met de vervolguitbreiding kunnen aansluiten. Dan is er nog wel 

vervolguitbreiding nodig om vervolg van het RES bod te kunnen faciliteren. 

 

Uiterlijk 2025 moeten de energieprojecten vergund zijn. Daarvoor hebben we de netbeheerders nodig. We moeten zorgen dat het RES-

proces gelijk oploopt met het investeringsplan en de uitvoering ervan. Als wij kunnen vergunnen en niet kunnen aansluiten, dan halen we 

ook niet. 

 

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

 

 

LOKAAL EIGENDOM 

 

In hoeverre worden lokale initiatieven gefinancierd met belastinggeld? 

In de presentatie gaat het om voorbeelden van lokale energie coöperaties. Dat betekent dat de leden gezamenlijk bepalen waar het geld 

naar toe gaat. Eerste inzet is om de leden een stukje voordeel te bieden. Als de administratie niet door vrijwilligers, maar door een 

betaalde kracht wordt gedaan, dan is dat net zo goed van waarde. Dat gaat ook om economische banen. Het gaat juist om de 

decentralisatie, de energievoorziening verandert van een centraal systeem naar een decentraal systeem. Het is de doelstelling om per 

gemeente energie op te wekken die je verbruikt.  

 

Hoe lokaal is lokaal eigendom, is dat de buurt of de straat? 

Dat is verschillend, soms begint met besparingsproject in een buurt. Vanuit buurkracht zijn veel opwekkingsprojecten voor straten of 

wijken, maar dat kan groeien naar een hele gemeente. 

 

Het geld/rendement, gaat dat dan ook naar een stichting of coöperatie? Als de gemeente het zelf doet, dan gaat het geld naar de 

gemeente en dan gaat het ook naar iedereen?  

Dat kan, er is niks mis mee als gemeente dat zou willen doen. Het punt is dat de gemeente, dat is overheid. Dat wordt door heel wat 

inwoners niet gezien als de partij die deze zaken moeten realiseren. Als het niet lukt om een coöperatie te vinden, dan is de gemeente een 

hele goede optie. Dat is beter dan via een projectontwikkelaar. Maar de beste optie is om een coöperatie in te zetten.  

 

Waarom lukt het nog niet om een lokale energie coöperatie op te richten in de gemeente Twenterand? 

Dat kan van alles zijn of een samenloop van omstandigheden. Kies voor een goede mix van personen, expertise en competenties. 

Gemeenten kunnen hierin faciliteren en stimuleren. 

 

Een rol speelt ook dat er gebrek aan netcapaciteit is om het energieproject te realiseren. Wat je wel zou kunnen doen kleine, dat zijn kleine 

coöperatieve projecten, zodat je niet voor een grote aansluiting hoeft te gaan. 

 

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