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Van RES Twente 1.0 naar 2.0
➢ Vertrekpunt = Nationaal klimaatakkoord (2019) en RES Twente 1.0
➢ Realisatie en optimalisatie doelen 2030:

1. Ambitie duurzame opwek elektriciteit 1,5 TWh
2. Regionale Structuur Warmte
3. Twentse Energie Agenda
➢ Bewustzijn opgave 2030 – 2050
➢ Opgave wordt vermoedelijk zwaarder

Speerpunten 2021 – 2023

Overzicht (deel)sessies
Themasessies:

Start ups:

➢ Nut en noodzaak energietransitie door gedeputeerde Tijs de Bree

➢ Windladder en –beleid

➢ Niets doen is geen optie, doe je mee?

➢ Regionale M.E.R./O.E.R.

➢ Windturbines en gezondheid

➢ Systeemefficiëntie

➢ Energie en innovatie

➢ Warmtenetten

➢ Gedragsverandering in de energietransitie

➢ Biogas/Groengas

(Energiebesparing: Iedereen doet wat)

➢ Aquathermie

➢ Lokale initiatieven en lokaal eigendom
➢ Zon op dak en monitoring: ieder dak een zonnedak
➢ Nieuwe technieken en mobiliteit

➢ Energietransitie en raakvlakken opgaven landelijk gebied

➢ Terug naar overzicht …

Nut en noodzaak energietransitie:
➢ Gedeputeerde provincie Overijssel Tijs de Bree over nut en noodzaak
van energietransitie en de toekomstpanorama’s van de omgevingsvisie

Aan de slag voor onze volgende generatie:
➢ Niets doen is geen optie! Doet u mee?
➢ Bekijk de film:

Windturbines en gezondheid
➢ Moniek Zuurbier van de GGD-en Overijssel en Gelderland heeft een toelichting gegeven over Windturbines en
gezondheid.
➢ De presentatie is hier beschikbaar.

➢ Meer weten? Kijk ook op:
➢ www.energiestrategietwente.nl/windturbines-en-gezondheid
➢ Themapagina RIVM: www.rivm.nl/windenergie
➢ Vragen en antwoorden RIVM

Vervolgafspraak:
➢ Op weg naar RES Twente 2.0 is aandacht voor de gezondheidseffecten van windenergie op (sub)regionaal

niveau en op lokaal niveau in de voorbereiding bij projecten.

➢ Terug naar overzicht …

Energie en innovatie
➢ Jos Keurentjes van de Universiteit Twente heeft een toelichting gegeven over Energie en innovatie.
➢ De presentatie is hier beschikbaar.

Vervolgafspraak:
➢ De RES Twente zet in op het delen van kennis en ervaring en het onderling verbinden van betrokkenen van de
RES Twente, kennisinstellingen, bedrijfsleven, Lokale Energie Initiatieven en belanghebbenden in de komende
jaren. Ontwikkelingen die de energietransitie kunnen versnellen houden we nauwlettend in de gaten.

➢ Terug naar overzicht …

Gedragsverandering in de energietransitie
➢ Peter de Vries van de Universiteit Twente heeft een toelichting gegeven over
Gedragsverandering in de energietransitie.
➢ De presentatie is hier beschikbaar.

➢ Lees meer over het Rapport Gedragsverandering bij maatschappelijke ontwikkelingen duurzaamheid (Cambridge)

Vervolgafspraak:
➢ Lokale energieloketten blijven inwoners ondersteunen bij energiebesparing.

➢ Technologie en gedrag gaan hand in hand. Lokale energieloketten geven hieraan evenwichtige aandacht.

➢ Terug naar overzicht …

Lokale initiatieven en lokaal eigendom
➢ Tijdens de deelsessie is aandacht geweest voor de kaders voor minimaal 50% lokaal eigendom vanuit het
Nationaal Programma RES en zijn diverse voorbeelden toegelicht uit de praktijk in Twente over lokaal eigendom.
➢ De presentatie is hier beschikbaar.

Vervolgafspraak:
➢ RES Twente biedt een handreiking voor minimaal 50% lokaal eigendom ter ondersteuning van lokale processen.

➢ Terug naar overzicht …

Zon op dak en monitor RES Twente
➢ De presentatie van Zon op dak door provincie Overijssel is hier beschikbaar.
➢ De presentatie van de Monitor RES Twente door Kennispunt Twente is hier beschikbaar.

Vervolgafspraak:
➢ Verder inzicht geven in de potentie voor zonne-energie via zon op dak.
➢ Het dashboard voor zon op dak wordt naar verwachting eind 2021 gerealiseerd. De gemeenten kunnen dan zelf
hun potentie voor zon op dak nagaan.

➢ De monitor RES Twente wordt eind 2021 geactualiseerd. De module voor de warmteopgave is inmiddels
beschikbaar via www.energiestrategietwente.nl/opwek-warmte.

➢ Terug naar overzicht …

Nieuwe technieken en mobiliteit
➢ Inwoners en ondernemers die zich in de afgelopen periode hebben gemeld met mogelijke kansen die zij zien,
brengen we met elkaar en met kennisinstellingen en betrokken specialisten in contact.
➢ In deze deelsessie zijn verschillende thema’s, zoals mobiliteit, geothermie, waterstof en hergebruik materiaal kort
geïntroduceerd. Diverse initiatiefnemers hebben hun ideeën toegelicht tijdens een pitch.
Vervolgafspraak:
➢ In de komende periode organiseren RES Twente en Nieuwe Energie Overijssel diverse themasessies. Zo ontstaat
meer inzicht in wat er speelt en waar we binnen de energietransitie mee aan de slag zijn.
➢ Nadere uitwerking vindt plaats binnen de Onderzoekstafel van de Twentse Energie Agenda.

➢ Terug naar overzicht …

Energietransitie en raakvlakken opgaven landelijk gebied
➢ Presentatie vervolgproces afstemming raakvlakken andere opgaven en voorbeelden uit de praktijk in Twente
over gebiedsgerichte aanpak en raakvlakken met de energietransitie:
➢ Gebiedsgerichte aanpak stikstof: kansen biogas/groengas en beperking stikstofuitstoot

➢ Aanpak gericht op perspectief ondernemers: Boeren voor drinkwater
➢ Energietransitie, klimaatadaptatie en landgoederen

Vervolgafspraak:

➢ RES Twente gaat in gesprek met vertegenwoordiging vanuit verschillende perspectieven over gebiedsgerichte
aanpak en raakvlakken andere opgaven:
➢ In gesprek over dilemma’s, kansen en zorgen

➢ Werkatelier voor concretisering gebiedsgerichte aanpak en koppelkansen

➢ Terug naar overzicht …

Start ups
➢ Tijdens de startups voor direct betrokkenen is informatie uitgewisseld:
➢ Windladder en –beleid (presentatie op aanvraag)
➢ Let op! De gebruikte afbeeldingen zijn illustratief en bedoeld om inhoudelijk het gesprek te voeren over

ruimtelijke kwaliteit. De afbeeldingen hebben geen betrekking op concrete plannen.
➢ Regionale M.E.R./O.E.R.
➢ Systeemefficiëntie
➢ Warmtenetten
➢ Biogas/Groengas: Halen we het RES-doel met onze eigen beestenboel?
➢ Aquathermie:
➢ Is bodemenergie de missing link?

➢ Aquathermie en opslag thermische energie in de bodem
Vervolgafspraak: De werkgroepen realiseren een projectplan voor de komende fase en geven het vervolgproces vorm.

➢ Terug naar overzicht …

Vragen of opmerkingen?

Neem contact op via energiestrategie@regiotwente.nl.

➢ Terug naar overzicht …

