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➢ Doel: optimale benutting aanwezige warmtebronnen voor het 

verwarmen van gebouwen

➢ Inventariseren warmtebronnen en warmtevraag

➢ Regionale afspraken over inzet van de warmtebronnen

➢ In kaart brengen benodigde infrastructuur

➢ Twee hoofdlijnen: Regionaal warmtenet en ontwikkeling 

biogas/groen gas.

RES Twente 1.0 - RSW



➢ Initiatief Twence, Cogas en Ennatuurlijk

➢ Bestaande en nieuwe warmtenetten verbinden door 

regionaal transportnet tot aan gemeentegrens: 

➢ Partijen dekken gezamenlijk gehele warmteketen af

➢ Productie: Twence

➢ Transport: Cogas, Ennatuurlijk & Twence

➢ Distributie: Cogas en Ennatuurlijk

➢ Levering: Ennatuurlijk

Regionaal Warmtenet Twente (RWT)



Regionaal Warmtenet Twente (RWT)

[Video RWT]



6 betrokken gemeenten en Twence voeren nadere verkenning uit:

▪ Verdelingsvraagstuk: warmteverdeling over de regio

▪ Governance: rolverdeling en wetgeving

▪ Marktconsultatie: belangstelling in de markt voor ontwikkeling RWT?

RWT – Stappen sinds concept RES



➢ Wethouders: laagste maatschappelijke kosten 

belangrijkste criterium.

➢ Onderzoek door CE Delft: “Hoe bepalend is het 

criterium ‘laagste maatschappelijke kosten’ voor de 

verdeling van warmte over de regio?”

➢ Per buurt doorrekening van aardgasalternatieven 

(all-electric, warmtenet, duurzaam gas)

➢ Verschillende scenario’s voor omvang regionaal 

warmtenet (zoekgebied ruim 285.000 WEQ)

Warmteverdeling over de regio (1)

Verdeling warmtetechniek



➢ Uitkomsten onderzoek: 

➢ Maatschappelijke kosten zijn niet tot nauwelijks 

bepalend bij de allocatie van Twence warmte.

➢ Andere uitgangspunten dan maatschappelijke 

kosten zullen dus leidend zijn: (politieke) 

haalbaarheid, ontwikkelsnelheid, volgorde van 

aansluiten, …

Warmteverdeling over de regio (2)

RWT

Overige
technieken



➢ Klimaatakkoord: gemeenten regie over de warmtetransitie/WCW uitwerking

➢ Hoe verhoudt deze regierol zich tot het initiatief van Twence, Cogas en Ennatuurlijk?

➢ Advies gevraagd bij ECW en Pianoo

• Regierol gemeenten bij aanwijzen warmtenet-wijken en distributienetten.

• Niet bij de regionale transportnetten

• 2 opties voor realisatie regionaal transportnet

Governancevraagstuk (1)



1. Kan gezien worden als uitbreiding van de installatie van Twence → Twence is 

ontwikkelaar en kan aan de slag . 

2. Transportnet los van Twence: door Twence en samenwerkingspartners of alleen door 

andere partijen (de toekomstige warmtebedrijven in de gemeenten). Voor 

vergunningverlening wel marktconsultatie.

▪ Advies aan gemeenten: voer (lichte) marktconsultatie uit.

▪ Tot inwerkingtreding WCW: contracten sluiten zonder regie gemeenten

Governancevraagstuk (2)



➢ Markt gevraagd om aan te geven of er belangstelling is voor een rol in het regionale 

warmtenet, en zo ja: welke rol

➢ 8 reacties 

▪ 3 van huidige consortiumpartijen

▪ 2 van “infraleggers” → voor dit moment niet interessant

▪ 3 van ‘nieuwe’ partijen: 1 netwerkbeheerder en 2 energieleveranciers

➢ Gesprekken mee gevoerd → Twence verder in overleg netwerkbeheerder.

Marktconsultatie



➢ Verdeelvraagstuk: maatschappelijke kosten niet richtinggevend, andere criteria leidend voor 

ontwikkeling RWT.

➢ Governance: rol Twence is evident, maar gemeenten ook → co-productie

➢ Drie van de zes gemeenten zetten zich pro-actief in voor de ontwikkeling van het RWT.

➢ Deze drie gemeenten en Twence gaan intentieovereenkomst sluiten voor volgende fase.

Uitkomst stappen tot op heden



➢ Intentieovereenkomst (december)

▪ Gezamenlijk onderstrepen belang van regionale warmte-infrastructuur en goede 

onderlinge samenwerking

▪ Inzicht krijgen in haalbaarheid, mogelijke ontwikkelrichtingen en ontwerp 1e fase

▪ Afspraken over rollen, taken en verantwoordelijkheden

▪ Afspraken over communicatie

➢ Als haalbaarheid aangetoond: samenwerkingsovereenkomst (2022)

Vervolgstappen



➢ Onderzoeken haalbaarheid RWT, van bron tot klant

➢ Technisch

➢ Financieel

➢ Duurzaamheid

Vervolgstappen - Haalbaarheidsonderzoek

Productie Transport Distributie Levering


