
   
 
Q&A-sessie gemeenteraad Hof van Twente d.d. 14/04/21 

 

Beantwoording schriftelijke vragen  
 

Vooraf zijn schriftelijk vragen ingediend. Een deel hiervan is beantwoord tijdens de Q&A-sessie, maar niet alle vragen. De beantwoording 

van alle vragen die schriftelijk zijn ingediend vindt u hieronder. Daarnaast is tevens de presentatie meegestuurd. 

 

BESLUITVORMING, ZOEKGEBIEDEN EN SUBREGIONALE AFSTEMMING 

 

In hoeverre is er ruimte voor lokaal maatwerk als er ook afstemming met buurgemeenten en regiopartners moet plaatsvinden? Hier kan 

sprake zijn van conflicterende belangen. 

Iedere gemeente is verantwoordelijk voor het eigen bod en de eigen zoekgebieden/uitsluitingsgebieden. De energieopgave is per definitie 

gemeentegrensoverschrijdend en afstemming tussen gemeenten is dus wenselijk en noodzakelijk. In overleg en door wederzijds begrip 

ontstaan soms nieuwe inzichten en kansen. Maar welke afspraken volgen dan? We kijken samen of we de juiste afwegingen hebben 

gemaakt en maken dan samen als regio een optimalisatieslag als het gaat om ruimtelijke kwaliteit, systeemefficiëntie en maatschappelijke 

acceptatie.  

 

De biedingen moeten zich tot elkaar in redelijkheid verhouden. Subregionale samenwerking is daarbij belangrijk, maar we kunnen elkaar 

niet dwingen. Wel kunnen we noaberschap organiseren. We hoeven het niet altijd eens te zijn, maar wel in vroeg stadium afstemmen. 

 

Voor grootschalige zonneparken en windturbines wordt gestreefd naar gebiedsgerichte en grensontkennende aanpak. In hoeverre is er 

afstemming tussen Hof van Twente en buurgemeenten? 

De subregionale samenwerking is sinds kort opgestart. In sommige gevallen is al eerder afstemming geweest tussen buurgemeenten, maar 

vanuit de RES Twente stimuleren we dit sinds maart 2021. Voor de Hof van Twente is afstemming van belang met: 

- Hengelo: zoekgebieden zijn vastgesteld door de raad en omgevingsvisie is vastgesteld 

- Rijssen-Holten zoekgebieden zon bekend, technische analyse voor wind: 16 gebieden (hieruit volgen zoekgebieden) 

- Borne: kansgebieden in de energievisie, maar nog niet op de kaart 

- Haaksbergen: uitsluitingsgebieden 

- Rijkswaterstaat: Samenwerking langs infrastructuur  

- Lochem: RES-Achterhoek  

 

Wie heeft de regie over deze afstemming?  

De RES Twente faciliteert en stimuleert de afstemming, zowel ambtelijk als bestuurlijk. De regie ligt bij de gemeenten zelf. Op moment dat 

er clustergebied ontstaat (of als daar behoefte aan is), dan kan de regie elders worden belegd, zoals bijvoorbeeld bij Twenterand, 

Tubbergen en Almelo het geval is.  

 

De RES-Twente 1.0 is een strategisch document en geen verdrag. Wat is dan de juridische inhoud van het gevraagde commitment?  

De RES Twente 1.0 is een dynamisch proces om te komen tot een klimaatneutraal Twente in 2050. De basis hiervoor ligt in het 

Klimaatakkoord, waarin partijen als Rijk, VNG, IPO, LTO en natuur en milieuorganisaties zich hebben verbonden om in 2030 35 Twh 

grootschalige duurzame opwek van elektriciteit te hebben geregeld en deze in 2025 reeds vergund te hebben. In 2030 willen we onze 

gezamenlijke ambities realiseren (1,5 Twh duurzaam opwekken en structuur voor ontwikkeling warmteregio). De komende jaren wordt de 

RES Twente iedere twee jaar geactualiseerd. Bij de vaststelling van de RES Twente 1.0 vragen we commitment op de ambities en de 

strategische koers/aanpak die we de komende periode willen volgen om die te realiseren. 

 

Wat is de consequentie als een gemeenteraad nee zegt tegen de (ontwerp) RES-Twente 1.0?  

Als gemeente kun je eigenlijk niet zeggen wij doen niet mee. In de startnota (2019) 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. 

 

Als de gemeenteraad nee zegt tegen de RES-Twente 1.0, zal besluitvorming conform de startnota  op een hoger niveau worden genomen 

(lees: provincie of Rijk). op een hoger niveau worden genomen. Als het om de invulling gaat waarop op lokaal niveau wordt gehandeld, dan 

is die ruimte er om vorm te geven op lokaal niveau binnen de regionale kaders.  

 

Wat is de consequentie als een gemeente besluit geen zoekgebieden aan te wijzen? 

Dan zijn er geen lokale kaders voor de mogelijke locaties van energieprojecten. Zoekgebieden zijn een hulpmiddel voor de gemeente om 

aanvragen te kunnen stroomlijnen. Sommige gemeenten kiezen ervoor om direct projectgebieden aan te wijzen. Dat kan ook. 

 

Bovendien zal meer duidelijkheid over waar duurzame opwek wordt verwacht de netbeheerders helpen bij het plannen van de 

netinvesteringen die nodig zijn om de duurzame opwek te kunnen aansluiten op het netwerk. 

 

 

https://energiestrategietwente.nl/assets/downloads/Startnota-Regionale-Energiestrategie-Twente.pdf


   
 
 

Als de werkkaart geen deel uitmaakt van de RES, wat is dan de status daarvan? 

De werkkaart met zoekgebieden en eventuele projectlocaties is een dynamisch document. Bij de oplevering van de RES Twente 1.0 hebben 

niet alle gemeenten beleid vastgesteld en hun zoekgebieden aangewezen. We willen wel zo goed mogelijk inzicht geven in de stand van 

zaken. Een instrument om in 2030 onze gezamenlijke ambitie te kunnen realiseren. De werkkaart heeft dus geen juridische status, maar is 

een stand van zaken. 

 

Wat is rol van de provincie t.a.v. zoekgebieden? 
Geen, vaststellen van de zoekgebieden is een lokaal proces. Echter, als er geen bod wordt gedaan, dan kan de besluitvorming worden 
opgeschaald conform de startnota (2019). 
 

 

TIJDSPAD 

 

Waarom wordt vastgehouden aan de indiendatum van 1 juli van het definitief ontwerp, waardoor de zorgvuldigheid van besluitvorming 

ernstig in het geding komt?  

De RES-regio’s zijn gevraagd om per 1 juli 2021 de RES-sen op te leveren. Dit is dus landelijk bepaald. Op basis hiervan kan het Planbureau 

Leefomgeving de resultaten doorrekenen. Het proces stopt echter niet na 1 juli 2021. Wijzigingen en ontwikkelingen nemen we in de 

actualisaties die iedere twee jaar plaatsvinden. In die zin is de RES 1.0 geen eindpunt, eerder het beginpunt, waarin ambitie, niet 

vrijblijvende  inspanningsverplichtingen van gemeenten en spelregels in regionaal verband worden onderschreven. 

 

 

 

AMBITIES EN BOD GROOTSCHALIGE OPWEK ELEKTRICITEIT 

 

Als er in een gemeente veel energie wordt bespaard, leidt dit dan tot bijstelling van het ‘bod’ van de gemeente?  

Uiteraard is er een samenhang, maar de verwachting is dat het elektriciteitsverbruik in de toekomst verder zal toenemen (o.a. door meer 

elektrische auto's en gebruik van elektriciteit als vervanger van aardgas). We hebben de duurzame opwek heel hard nodig. 

 

Daarnaast is in het klimaatakkoord rekening gehouden met energiebesparing, waarna de doelstelling van 35 TWh duurzame opwek op land 

is bepaald. Bovendien zitten we daarmee dan nog maar op 49%, terwijl we daarna nog naar 95% in 2050 toe moeten. 

 

Hoe realistisch zijn de ambities als het voorliggende bod al zo’n 10 % te weinig is en er uit ervaring rekening gehouden moet worden 

met 30% uitval? Hoe zorgen we dat we onze ambities realiseren? 

We koersen op een gezamenlijke ambitie van 1,5 TWh in 2030. We zetten samen de schouders er onder om het resterende deel toch te 

kunnen realiseren. We verwachten dat met technologische ontwikkelingen, het rendement toe gaat nemen en dat we een optimalisatieslag 

kunnen maken door subregionale afstemming.  

 

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. 

 

Een aantal gemeenten bereiken in hun bod bij lange na niet de 50%. Toch wordt er in de beantwoording van vragen tijdens sessies bij 

buurgemeenten gesteld dat dit niet betekent dat overige gemeenten hun bod moeten aanpassen. Hoe denkt men dan aan de ambities 

te realiseren? 

De biedingen moeten zich tot elkaar in redelijkheid verhouden. (Sub)regionale samenwerking is daarbij belangrijk, maar we kunnen elkaar 

niet dwingen. Eigenlijk gaat het om noaberschap organiseren. We hoeven het niet altijd eens te zijn, maar wel in vroeg stadium afstemmen. 

 

We zetten samen de schouders er onder om het tekort toch te kunnen realiseren. We verwachten dat met technologische ontwikkelingen, 

het rendement toe gaat nemen en dat we een optimalisatieslag kunnen maken door subregionale afstemming. Door samen in gesprek te 

gaan ontstaan nieuwe inzichten en kansen. 

 

Voor de goede orde: Hof van Twente heeft niet afgezien van windenergie, maar kan zijn bijdrage voor de RES 1.0 invullen met zon. Voor 

de RES 2.0 kan een andere situatie ontstaan.  

Dit wordt aangepast in het definitief ontwerp. 

 

https://energiestrategietwente.nl/assets/downloads/Startnota-Regionale-Energiestrategie-Twente.pdf


   
 
Het verschuiven van het aandeel windenergie naar 60% kan flink invloed hebben op gemeentelijke plannen. Hoe groot is de speelruimte 

voor individuele gemeenten? 

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. 

 

De beslissing over het bod ligt bij de gemeente, de RES Twente stimuleert de (sub)regionale afstemming en wil op regionaal niveau tot de 

meest optimale oplossingen komen binnen het afwegingskader. De speelruimte is groot, maar heeft effect op de omgeving, de 

maatschappelijke kosten voor de inwoners en de acceptatie. 

 

Wat zijn de gevolgen als een verschuiving van wind-zon van 40-60 naar 60-40 niet lukt? 
Dan worden de maatschappelijke kosten hoger (m.n. de rekening voor de huishoudens). Voor evenveel energieopwekking uit zon heb je 
grofweg drie keer zoveel infrastructuur nodig dan voor een gelijke energieopwekking uit wind. Meer infrastructuur betekent meer 
investeringen, en dus ook meer kosten en langere doorlooptijden.  
 

Wat zijn de mogelijke gevolgen van het niet clusteren van opwek door zon en wind? 
Hogere kosten: Het clusteren van zon en wind heeft als grote voordeel dat de infrastructuur efficiënter wordt benut. De zon schijnt het 
meest op momenten waarop het weinig waait, en het waait het hardst als de zon niet schijnt. Daardoor vullen de opwek van zon- en 
windenergie elkaar mooi aan, waardoor het netwerk efficiënt wordt benut. Wanneer bijvoorbeeld enkel zonne-opwek op een aansluiting zit, 
dan wordt de aansluiting of de aangelegde capaciteit een groot gedeelte van het jaar (’s nachts of op donkere winterdagen) helemaal niet 
gebruikt. Hetzelfde geldt voor wind op windstille dagen. Hoe efficiënter we de infrastructuur benutten, hoe lager de kosten uiteindelijk 
worden. 
 

Wat zijn de mogelijke gevolgen van het niet clusteren van opwek door zon en wind? 
Hogere kosten 
 

Afgezien van horizonvervuiling is er ook recentelijk rapportage beschikbaar over de ziektebeelden ten gevolge van geluidhinder 

(Canada, Denemarken). In hoeverre worden deze rapportages meegenomen in bijvoorbeeld de locatie van zoekgebieden wind?  

Er is vanwege de volksgezondheid discussie om de geluidsnorm voor windturbines te verlagen. Gesproken wordt over een verlaging van het 

aantal toegestane dB aan de gevel. Tevens wordt gedacht aan een afstandsnorm voor windturbines van een aantal keren de masthoogte. 

Er zijn al veel onderzoeken en nog meer zullen komen over windenergie en gezondheid. Wij volgen op dit moment de wettelijke normen voor 

het kunnen plaatsen van windturbines en de lijn van het RIVM voor windturbines en gezondheid. De ontwikkelingen op dit gebied houden 

we nauwlettend in de gaten. 

 

Waar het gaat om ruimtelijke inpassing wordt een voorkeursvolgorde aangegeven waarbij monofunctioneel wind op land voor 

monofunctioneel zon op land en water gaat. Waarom deze insteek? Beide mogelijkheden zouden op zijn minst gelijkwaardig moeten 

zijn. 

Deze voorkeursvolgorde is van toepassing, omdat de gronden onder windturbines ook voor andere doeleinden gebruikt kunnen worden 

(meervoudig ruimtegebruik, denk hierij aan o.a. landbouw, vernatting, etc.). Dat is voor zonnevelden minder gemakkelijk. De ruimte 

rondom de windturbines moet wel beschikbaar zijn. Zo mag een windturbine niet te dicht op de woningbouw worden geplaatst (minimale 

afstand is 1 km). Dat is ook waarom LTO voorkeur geeft aan wind boven zon op land. Een agrariër hoeft slechts een relatief klein stuk grond 

te missen bij een windturbine en kan agrarische productie op het perceel rondom de windmolen voortzetten. Bij zon op land is dat (nog) niet 

mogelijk. 

 

Wie bepaalt de locatie van zoekgebieden? Geldt voor elk zoekgebied de gewenste verhouding wind/zon van 60/40%?  

De zoekgebieden worden vastgesteld door de betreffende gemeente. De gewenste verhouding wind/zon wordt gezamenlijk op regionaal 

niveau bepaald. Vanuit efficiëntie wordt bij voorkeur gekeken op stationsniveau. (als netbeheerder hebben we er niks aan als alle wind in 

NOT staat en alle zon elders, dat is ook niet efficiënt. Uiteraard kan dit niet overal ivm beperkingen en keuzes, en gaan we er ook niet vanuit 

dat het overal gaat gebeuren, maar het streven naar deze verhouding is wel van belang, en zeker niet alleen op regionaal niveau). 

 

Maken de zoekgebieden deel uit van de RES Twente 1.0? Of worden ze onderdeel van de RES 2.0 zoals in de procesafspraken wordt 

genoemd?  

Procesafspraken richting 2.0. Werkkaart blijft online beschikbaar, met de status van de gebieden. Kijk voor de laatste versie op 
www.energiestrategietwente.nl/zoekgebieden.  
 

 

  

https://www.rivm.nl/windenergie/windmolens-gezondheid
http://www.energiestrategietwente.nl/zoekgebieden


   
 
HAALBAAR EN BETAALBAAR 

 

Er wordt uitsluitend gekeken naar kosten efficiëntie en de voordelen van wind boven zon. Is er ook een berekening gemaakt van de 

inkomens derving als gevolg van de mindere aantrekkelijkheid van Twente als recreatie en toeristisch gebied?  

De kostenefficiëntie berekenen we voor het elektriciteitsnetwerk, omdat dit netwerk en de uitbreiding daarvan essentieel is voor het 

realiseren van een duurzame energievoorziening. We voeren geen kostenbatenanalyse uit voor economische sectoren, dus ook niet voor  de 

agrarische of recreatieve sector.   

 

 

NETCAPACITEIT 

 

Nu wordt gesteld dat de netbeheerders hun uitbreidingen en investeringen berekenen nadat de RES1.0 is vastgesteld. Ligt het niet veel 

meer voor de hand om samen op te trekken en te kijken waar efficiënte mogelijkheden liggen? De indruk ontstaat dat beide trajecten 

nu niet gelijk opgaan. 

We trekken gezamenlijk op, daarom zijn de netbeheerders ook betrokken bij de RES Twente. Voor het vinden van de juiste locaties, is de 

efficiency afweging van belang.  

 

De netbeheerders wachten overigens niet op RES 1.0 voor het plannen van uitbreidingen en investeringen, maar zijn al op veel plekken in 

Overijssel bezig met het uitbreiden van het netwerk om zo de energietransitie te faciliteren. De netbeheerders willen wel de RES gaan 

gebruiken als input om richting te geven aan hun investeringsplannen. Daarmee kunnen zij bijvoorbeeld bij het plannen van uitbreidingen 

niet alleen bestaande aanvragen maar ook toekomstige ambities en initiatieven meenemen die de gemeentes voorzien. Om dat te kunnen 

doen is wel een bepaalde mate van concreetheid en zekerheid van de plannen nodig om de juiste keuzes te kunnen maken. De 

investeringsplannen van de netbeheerders worden iedere 2 jaar geüpdatet, waarbij de laatste stand van zaken meegenomen kan worden.  

 

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. De inzet in RES verband moet ook in de tijd zoveel mogelijk hiermee gelijke tred houden. 

 

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 de netbeheerders op in hun 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.  

 

 

WARMTE 

 

Waarom wordt Delden niet aangesloten op het geprojecteerde warmtenet en het (verdergelegen) Haaksbergen wel?  

In de RES Twente is een Regionale structuur Warmte opgenomen, waarin inzicht wordt gegeven in de warmtevraag, de lokale en 

bovenlokale duurzame warmtebronnen en de benodigde infrastructuur die nodig is om deze te benutten. In de concept RES Twente is 

daarvoor een eerste uitwerking opgesteld in de bouwsteen Regionaal Warmtenet op basis van de bestaande warmtenetten die de 

stedenband Enschede, Hengelo, Borne en Almelo verbind. Daarbij is uitgegaan van Twence als grootste warmteleverancier die benut kan 

worden om gebouwen te verwarmen. Oldenzaal is vanwege de nabijheid van een reeds bestaand warmtenet dat de Universiteit van 

warmte voorziet hierin ook opgenomen, naast Haaksbergen en Wierden die optioneel zijn opgenomen.  

Inmiddels is er een coalitie gevormd van gemeenten die een verkenning doen naar de mogelijkheden om tot een verdeling van de 

beschikbare bovenlokale warmtebronnen te komen in wisselwerking tot de Transitie Visie Warmte van die gemeenten. Daarnaast verkent 

het consortium Twence, Cogas en Ennatuurlijk de technische en financiële haalbaarheid.   

Deze kansen zijn reeds opgenomen in het Strategisch Beleidsplan 2020 – 2023 van Twence, dat in 2019 aan is voorgelegd aan de 

aandeelhouders.  De gevormde coalitie kan nog veranderen, afhankelijk van de beschikbare warmte. 

 

http://www.energiestrategietwente.nl/impactanalyse


   
 
 

TWENTSE ENERGIE AGENDA 

 

Waarom wordt waterstofgas niet als potentiële warmtebron genoemd (in analogie met biogas)? 

Waterstofgas is een energiedrager (en dus geen energiebron) die aardgas kan vervangen met beperkte aanpassingen aan het bestaande 
gasnet en de bestaande apparatuur. De duurzaamheid van waterstof hangt af van de productiewijze. Om duurzame (groene) waterstof te 
produceren, is duurzame elektriciteit nodig uit zon of wind. De toepassing in het energiesysteem is op dit moment zeer beperkt. De 
verwachting is dat het op termijn wel een belangrijke rol zal hebben in onze energievoorziening. De netbeheerders houden in de 
toekomstscenario’s al rekening met grootschalige inzet van waterstof in 2050. In welke toepassing en op welke termijn is echter nog niet 
duidelijk en verschilt per scenario. Voor de doorkijk naar 2050 in de RES 1.0 wordt dan ook zeer bewust gekeken naar de inzet van waterstof, 
waarbij uitgegaan wordt van verschillende scenario’s. 
 
De verwachting is dat het op termijn wel een belangrijke rol zal hebben in onze energievoorziening, voor toepassing in de industrie waar 
zeer hoge temperaturen nodig zijn voor processen welke niet of zeer moeilijk door elektriciteit kan worden bereikt, of voor seizoensopslag 
van energie. Het gebruik in de gebouwde omgeving als warmtebron wordt op de korte termijn nog niet voorzien, zowel door de 
productiekosten alsook door de schaarste van waterstof .  
 
De netbeheerders houden in de toekomstscenario’s wel rekening met de inzet van waterstof. In welke toepassing en op welke termijn is 
echter nog niet duidelijk en verschilt per scenario. 
 

 

INFORMEREN EN BETREKKEN OMGEVING EN REGIONALE BELANGHEBBENDEN 

 

In hoeverre wordt geborgd dat het participatietraject in de gemeenten op goede wijze is verlopen? Wordt dit als randvoorwaarde 

gesteld voordat ‘de schop in de grond gaat’?  

In het voorlopig ontwerp zijn hiervoor drie procesafspraken opgenomen: 

- We zorgen bij de realisatie van grootschalige energieprojecten voor een gebiedsgericht en grensontkennend participatieproces.   

- In de optimalisatieslag naar RES Twente 2.0. borgen we het gezamenlijk belang vanuit verschillende perspectieven. Samen met 

regionale stakeholders zorgen we voor erkenning van het landschap, meervoudig gebruik van gronden en een eerlijke verdeling van 

lusten en lasten in de regio. 

- Gemeenten beschouwen Lokale Energie Initiatieven (LEI) als vertegenwoordiging inwoners en partner voor de vormgeving van 

minimaal 50% lokaal eigendom bij grootschalige opwek elektriciteit en de warmtetransitie. Op weg naar de RES Twente 2.0. borgen 

de gemeenten dit in hun duurzaamheidsbeleid. 

 

Aan welke organisaties (stakeholders) naast Provinciale Staten en gemeenteraden is het voorlopig ontwerp RES-T 1.0 verzonden en met 

welke vraagstelling?  

We hebben het voorlopig ontwerp openbaar beschikbaar gesteld en tevens gestuurd aan belanghebbenden die in het verleden 

bijeenkomsten van de RES Twente hebben bezocht. Dat zijn onder meer betrokkenen vanuit duurzaamheid, lokale energie initiatieven, 

landbouw, leefbaarheid, natuur, landschap, landgoederen, brede opgaven, klimaat, etc. 

 

In de bijlage staat een indrukwekkende lijst van organisaties die betrokken zijn (geweest) bij het verstrekken van informatie en/of 

deelnemen aan een vorm van participatie. Maar wat is de bijdrage die deze beleidsparticipatie heeft opgeleverd ten aanzien van 

draagvlak en wat zijn de Lessons Learned, die in het volgende traject kunnen helpen?  

We willen graag regionale belanghebbenden betrekken in het vervolgproces en zullen in overleg met vertegenwoordigers van 

belanghebbendengroepen zorgen dat dit geborgd wordt in het vervolgproces. 

 

 

MINIMAAL 50% LOKAAL EIGENDOM 

 

Wat wordt verstaan onder 50% lokaal eigendom? 
De RES wil minimaal 50% lokaal eigendom realiseren. De gemeenten geven dat lokaal vorm. Van belang is dat de opbrengsten terugvloeien 

in het gebied. Dat kan op verschillende manieren. De coöperatieve en collectieve gedachte speelt hierin een belangrijke rol. Uitkopen van 

grondeigenaren of belonen van slechts enkele ontwikkelaars is in elk geval niet het gewenste beeld. 

 

Hoe hard is de eis 50% lokaal eigendom? Wellicht is dit niet altijd mogelijk of wenselijk. Het is onze ervaring dat lang niet altijd 

stakeholders per definitie een dergelijke constructie ambiëren. Wat is de (lokale) speelruimte hierin? 

Lokaal eigendom wordt lokaal vormgegeven. Dat kan bijvoorbeeld ook via tussenvormen als een gebiedsfonds. Op regionaal niveau 

realiseren we samen met de Lokale Energie Initiatieven Twente een plan van aanpak lokaal eigendom op regionaal niveau. De speelruimte 

lokaal is dus aanwezig. Wel samen kijken als er geen oplossing te vinden is.  

 

Wat zijn de (financierings)mogelijkheden van inwoners met een smalle beurs? 

De wijze waarop we lokaal eigendom vorm geven, kent verschillende aspecten. De inwoners met relatief weinig inkomen zijn in ieder geval 

gebaat bij relatief lage maatschappelijke kosten. 



   
 
 

In hoeverre gaat de RES-organisatie projectparticipatie faciliteren en/of gemeenten daarin ondersteunen? 

Op regionaal niveau realiseren we samen met de Lokale Energie Initiatieven Twente een plan van aanpak lokaal eigendom op regionaal 

niveau. Dat is een handreiking voor lokale processen. Als behoefte is aan meer ondersteuning of advies, dan kunnen we daarover het 

gesprek laten plaatsvinden. Dat is maatwerk. 

 

Waarom wordt er niet meer tijd genomen voor projectparticipatie? 

Projectparticipatie vindt plaats op lokaal niveau en houdt niet op per 1 juli 2021. Sterker nog, de meeste projecten starten pas later in het 

proces.  


