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Ervaringen en aanbeveling RES Twente 1.0  
 
 
 
Twente, november 2021 
 
 
 

Hej t al heurt? 
 
In juni en juli 2021 is de RES Twente 1.0 vastgesteld door 12 van de 14 Twentse 
gemeenteraden, het Algemeen Bestuur van het Waterschap Vechtstromen en Provinciale 
Staten van Overijssel. Hiermee is een eind gekomen aan de periode van de Concept-RES 
Twente onderweg naar de RES Twente 1.0. Belangrijk is het om hierbij op te merken dat de 
besluitvorming in de gemeenteraad van Enschede nog volgt en de gemeente Rijssen-Holten 
een eigen traject bewandeld (gekoppeld aan participatie). 
 
Op 9 juli 2021 heeft Louis Koopman als voorzitter van de Stuurgroep RES Twente de RES 
Twente 1.0 opgeleverd aan het Nationaal Programma RES. Inmiddels is het 
Coördinatieteam RES Twente gestart met de eerste stappen en activiteiten richting de RES 
Twente 2.0. Dit moment in de tijd is een goed ijkpunt voor de Initiatiefgroep RES Twente om 
te bezien wat de achterliggende periode heeft opgeleverd, wat er is geleerd en gezien, en 
wat belangrijke aandachtspunten zijn voor het vervolg. Vandaar dit document. Niet als 
absolute waarheid en ook niet met de illusie om compleet te zijn. Wel als doel om de periode 
tot RES Twente 1.0 af te sluiten en met het document in de hand met elkaar in gesprek te 
gaan op weg naar RES 2.0. 
  
 
 
Namens de Initiatiefgroep RES Twente, 
 
 
 
 
Monique van Saane, kartrekker 
Janice Meerenburgh, kartrekker 
Haiko Vink, secretaris 
 
  



Initiatiefgroep    RES    Twente   

 

Van voor en door volksvertegenwoordigers                                                             Monique van Saane, kartrekker       T: 06 5120 5730 

Janice Meerenburgh, kartrekker       T: 06 1250 0447 
Haiko Vink, secretaris       T: 06 8314 7250 

Ondersteund door Democratie in Actie 
 

Hoofdstuk 1 – De Initiatiefgroep RES Twente 
 
1.1 Achtergrond 
 
De ambitie van de Initiatiefgroep RES Twente (hierna Initiatiefgroep) is om 
volksvertegenwoordigers dichter bij elkaar te brengen op het gebied van de Regionale 
Energie Strategie (RES), zodat zij van elkaar leren en met elkaar beslissen over de stappen 
die nodig zijn in de energietransitie (van, voor en door volksvertegenwoordigers). De RES is 
een groot democratisch experiment. Nog nooit hebben we op deze manier samengewerkt 
aan een opgave die zo groot is. En dat vraagt natuurlijk van ons dat we met elkaar spreken. 
Zoals buren, of noabers, dat goed kunnen. Voordat de Initiatiefgroep in het leven was 
geroepen, was het niet vanzelfsprekend dat raadsleden intensief met elkaar spraken over 
één bepaald onderwerp, voor langere tijd en over de gemeentegrenzen heen. Door het 
ontstaan van de Initiatiefgroep, een gelegenheidsalliantie van de Twenteraad (een vrijwillig 
samenwerkingsverband van 348 Twentse raadsleden), zijn daar de afgelopen periode 
nieuwe en mooie stappen in gezet waar we zelf van hebben geleerd, waarvan we hopen dat 
anderen in Twente kunnen leren en waarvan we weten dat andere RES regio’s graag willen 
leren.  
 
Monique van Saane, lid van het presidium van de Twenteraad en raadslid in Almelo en 
Janice Meerenburgh, ook presidium lid van de Twenteraad en raadslid in Losser 
constateerden dat volksvertegenwoordigers (nog) niet waren doordrongen van de urgentie 
van de RES. Dat was tijdens een bijeenkomst van de Twenteraad over de RES Twente in 
november 2019. Tijdens de eerste lockdown in de coronacrisis, waardoor een vervolg 
bijeenkomst niet door kon gaan, bedachten Monique en Janice (de kartrekkers van de 
Initiatiefgroep) om de Initiatiefgroep RES Twente op te richten. Hierin zitten namens de 16 
RES-partners (14 gemeenteraden, AB Waterschap en Provinciale Staten) linking-pins die 
hun volksvertegenwoordigend orgaan linken aan de groep. Zij vertegenwoordigen niet hun 
raad, maar vervullen een brugfunctie (2 richtingen).  
 
Soms leek er ook sprake van onderschatting over wat er allemaal bij de RES komt kijken en 
wat er nodig is. Dat terwijl de energietransitie het begin is van een grote beweging die 
invloed heeft op alle gebieden in gemeenten: van ruimtelijke ordening tot wonen en 
duurzaamheid. Het was ook de ambitie om de raden meer in positie te brengen en het idee 
van ‘tekenen bij het kruisje’ te voorkomen. Het maakt niet uit voor deelname aan regionale 
bijeenkomsten of een volksvertegenwoordiger voor- of tegenstander van de energietransitie 
is; wel belangrijk is dat ieder een geïnformeerde afweging kan maken en dat ieders stem 
wordt gehoord. 
 
De Initiatiefgroep is in de periode tot november 2021 ondersteund door het programma 
Democratie in Actie (samenwerking tussen o.a. BZK en VNG) in de persoon van Haiko Vink 
(secretaris van de groep). Bij de oprichting van de groep zijn vooral de griffiers van de 
gemeente Almelo en Losser nauw betrokken geweest. De Provincie Overijssel en het 
Coördinatieteam RES Twente hebben ondersteund bij het vinden en in dienst nemen van 
Haiko.  
Alle genoemde partijen hebben continue meegedacht met de volksvertegenwoordigers. 
 
Van onbekendheid en onderschatting van de RES en de energietransitie is inmiddels geen 
sprake meer. De Initiatiefgroep was in de afgelopen periode een belangrijke plek waar 
volksvertegenwoordigers elkaar op konden zoeken. Het belang van de groep wordt door de 
betrokken RES partijen onderkend. Het was soms pionieren in een groter proces dat nog 
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verder uitgekristalliseerd moest worden. Daarmee was er sprake van ‘learning on the job’. In 
dit document worden de belangrijkste leerervaringen en aanbevelingen geschetst, want de 
RES 1.0 is dan wel af – het RES-proces gaat door. 
 
1.2 Volksvertegenwoordigers bij de RES: kaderstellende, controlerende en 
volksvertegenwoordigende rol 
 
De colleges leggen de Twentse RES met daarin het aandeel van hun eigen gemeente voor 
aan de gemeenteraden. Het is de bedoeling dat gemeenteraden op dat voorstel hun 
kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol uitoefenen. Dat blijkt in de 
praktijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. De RES-vraagstukken zijn aan te merken als 
‘taaie vraagstukken’. Dat wil zeggen: de materie is ingewikkeld, het bod is door experts ‘op 
afstand van de volksvertegenwoordigers’ ontwikkeld. De expertise om de RES inhoudelijk te 
kunnen doorgronden ontbrak bij de meeste volksvertegenwoordigers en het inspraak- en 
besluitvormingsproces stond niet iedere vertegenwoordiger even scherp voor de geest. 
Bovendien is een breed scala aan spelers op het RES-speelveld actief.  
 
Dat maakt het voor Twentse volksvertegenwoordigers best lastig om hun rol in het RES-
proces goed in te kunnen vullen. Terwijl juist de impact van RES-maatregelen op de lokale 
en regionale ruimtelijke omgeving fors zal zijn en zeker niet vrij van ongemakken die 
inwoners ervaren en die zij in verschillende vormen gedurende het latere participatieproces 
naar voren zullen brengen. Waarop zij antwoorden van de politiek en het bestuur 
verwachten.  
  
Kortom, volksvertegenwoordigers moeten de RES- voorstellen (zowel inhoudelijk als 
procesmatig) kunnen doorgronden om tot goede afweging en dito besluitvorming te komen. 
Om volksvertegenwoordigers hierbij te helpen is de Initiatiefgroep RES Twente ontstaan. 
 
 
1.3 Doelen 
 
In onderstaand kader zijn de drie belangrijkste doelen van de Initiatiefgroep beschreven, met 
daarbij enkele ambities zoals opgesteld in het oprichtingsdocument (september/oktober 
2020). Deze driedeling wordt in hoofdstuk 2 ook gebruikt om op te reflecteren. De 
Initiatiefgroep is opgericht met een document waarin doel, nut en noodzaak van de 
Initiatiefgroep werd uitgelegd. Het document is in een kort tijdsbestek tot stand gekomen en 
was ambitieus.  
Bedoeld document is achter deze “ervaringen en aanbevelingen” gevoegd. 
De doelen die zijn benoemd voor de periode waarin de RES 1.0 tot stand kwam zijn ook voor 
de toekomst nog actueel.  
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1.4 Activiteiten 

 
 

 

 
 
 
 

november 2019

Twentse 
EnergieDialoog

zomer 2020

Oprichting 
Initiatiefgroep RES 
Twente

september t/m december 
2020

Regionale 
informatiebijeenkom
sten

december 2020 & 
januari 2021

Procesadvies

december 2020 t/m 
maart 2021

Q&A in raden

april 2021

Ontwerp RES 1.0
Motiebank

juni & juli 2021

RES Twente 1.0 
Besluitvorming en 
indiening

Doelstelling uit het startdocument Initiatiefgroep RES Twente (oktober 2020) 
 
1. Informeren & Kennis ontwikkelen 

▪ De Initiatiefgroep RES Twente informeert Twentse volksvertegenwoordigers via 
een digitaal platform over voor hen relevante RES-items.  

▪ De Initiatiefgroep RES Twente draagt zorg voor een (beperkt) aanbod van 
kennisactiviteiten om raadsleden in staat te stellen goede afwegingen te maken 
en de RES beter te begrijpen 

 
2. Verbinden 

▪ De Initiatiefgroep verbindt volksvertegenwoordigers die de RES in portefeuille 
hebben met elkaar met het idee dat kennis en ervaringen gedeeld worden en er 
uitwisseling kan plaatsvinden van moties, amendementen etc. 

▪ Daarnaast adviseert zij de Stuurgroep RES Twente op het informeren en 
betrekken van volksvertegenwoordigers. 

 
3. Monitoren & Sturen 

▪ De Initiatiefgroep RES Twente wil (gevraagd en ongevraagd) de stuurgroep 
adviseren over de inrichting van het besluitvormingsproces van de RES. Het is 
een vorm van proces beïnvloeding/-sturing.  

▪ Als voorbeeld gaat de Initiatiefgroep RES adviseren over wanneer de RES 1.0 
(of delen daarvan) moet worden voorgelegd aan volksvertegenwoordigers. En 
hoe? 
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Belangrijkste activiteiten 
 

- Regionale bijeenkomsten (zowel fysieke startbijeenkomst als webinars) 
 

- Informatiesessies / Q&A’s in (bijna) alle gemeenteraden 
 

- Maandelijkse uitwisseling tussen linking-pins binnen de Initiatiefgroep 
 

- Contact met griffiers 
 

- Oprichting motiebank 
 

- Adviseren: procesadvies over inrichting besluitvormingsproces 
 

- Gesprekken met Lokale Energie Initiatieven 
 

- Via linking-pins vingers aan de polsen bij de 16 RES partners in de regio 
 

- Deelname aan webinars van NPRES en Democratie in Actie om andere RES regio’s 
te informeren over onze werkwijze en hen te inspireren 
 

- Deelname aan een gesprek op het provinciehuis over de rol van Provinciale Staten in 
de RES-en 

 
- Adviezen opgenomen in de handreiking die door NPRES werd geschreven over 

regionale samenwerking 
 

- Presentatie over de Initiatiefgroep op het NPRES congres in Amersfoort (november 
2021) 
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Hoofdstuk 2 – Ervaringen 
 

2.1 Informeren & kennis ontwikkelen 
 

▪ Binnen elke raad was er aan het begin van het RES proces sprake van een eigen 
kennisniveau en werkwijze. Daarom was het volgens de Initiatiefgroep belangrijk om 
aan te sluiten op de lokale context en volstonden de regionale Twenteraad 
bijeenkomsten niet. De Twenteraad organiseert bijeenkomsten over allerlei 
onderwerpen en niet alleen over de RES. De combinatie van lokaal en regionaal was 
belangrijk voor een brede informatievoorziening. Volksvertegenwoordigers werd op 
die manier ook gevraagd over de grenzen te kijken. Gluren bij de buren. De RES is 
immers een regio product. 

▪ De lokale informatiesessies (ofwel Q&A’s) waren een belangrijk middel om informatie 
en kennis over te dragen. Deze sessies werden digitaal georganiseerd. Raadsleden, 
soms ook die van de buurgemeente, de wethouder en leden van het Coördinatieteam 
RES Twente gingen met elkaar de vragen te lijf. De insteek van de Q&A’s was veelal 
vraaggericht: aansluiten op de vragen die leven in een bepaalde gemeente. 
Organisatorisch was het soms een behoorlijke opgave voor de betrokken griffiers, het 
Coördinatieteam en de secretaris van de Initiatiefgroep, omdat deze sessies in een 
korte periode in heel Twente werden georganiseerd. Het Coördinatieteam RES 
Twente heeft hier in afstemming met volksvertegenwoordigers goed werk geleverd.  

▪ De behoefte aan betrouwbare informatie om feit en fabel te kunnen scheiden is de 
afgelopen periode met nadruk door de Initiatiefgroep naar voren gebracht. Het 
Coördinatieteam RES Twente kon en kan hierin een belangrijk kennispunt zijn, zeker 
ook als brugfunctie naar andere landelijke informatiebronnen. Het Coördinatieteam 
RES Twente (soms via de Initiatiefgroep) heeft zich de afgelopen periode opgesteld 
als laagdrempelige plek om vragen te stellen. Dit wordt gewaardeerd door de 
Initiatiefgroep en veel volksvertegenwoordigers. 

▪ Belangrijke onderwerpen waar een informatiebehoefte ligt zijn: lokaal eigendom, 
participatie, gezondheidseffecten en innovatie. Dit is naar voren gekomen in 
gesprekken tussen de linking-pins en tijdens bijeenkomsten online. 

 
2.2 Verbinden 

 
▪ De Initiatiefgroep bestaat uit volksvertegenwoordigers van verschillende 

overheidsorganen; gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemeen Bestuur 
Waterschap. Dit was logisch (16 partners in de RES regio Twente) en nuttig, zeker 
omdat er onder volksvertegenwoordigers vragen waren over de rol van de provincie 
en daarmee Provinciale Staten. Hier kon binnen de Initiatiefgroep op een 
laagdrempelige manier over worden gesproken. 

▪ De rol van linking-pin is een niet te onderschatten rol in de werking van de 
Initiatiefgroep. Dit werkt twee kanten op (brugfunctie). De linking-pin kan signalen 
oppikken uit de lokale context en vragen doorsturen naar het regionale niveau. 
Andersom kan de linking-pin collega volksvertegenwoordigers informeren over het 
regionale proces en informatie die regionaal beschikbaar is met hen delen. Daarmee 
was de rol van linking-pin niet vrijblijvend en vergde in sommige periodes behoorlijk 
wat inspanning. Belangrijk voor griffies was om hun linking-pin zo goed mogelijk te 
ondersteunen. In de praktijk maakten veel linking-pins lokaal gebruik van een 
werkgroep of informeel overleg. 

▪ Doordat volksvertegenwoordigers elkaar opzoeken binnen de Initiatiefgroep ontstaan 
er korte lijntjes en mooie gezamenlijke initiatieven. Een van de voorbeelden 
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hiervan is de informatiesessie in diverse raden (Q&A’s) waar ook raadsleden uit 
buurgemeenten voor werden uitgenodigd. Deze uitnodiging ging vaak verder dan 
alleen toehoren; het was mogelijk om vragen van de andere kant van de 
gemeentegrens in te brengen, aan een wethouder van de buren. Gluren bij de 
buren 2.0. 

▪ Een ander initiatief was het ontwikkelen van een regionale motiebank. Hier konden 
raadsleden vooraf conceptmoties en inzichten met elkaar delen en werden daarnaast 
de behandelde moties geplaatst. Deze digitale motiebank was toegankelijk voor alle 
volksvertegenwoordigers en was daarmee tevens inspiratiebron. In de 
besluitvormingsronde hebben tientallen bezoekers per dag gebruik gemaakt van 
deze motiebank. Het beheer van de motiebank lag bij de ambtelijk secretaris van de 
Initiatiefgroep.  

▪ De totstandkoming van de RES is ervaren als een lerend proces en dat vraagt een 
intensieve afstemming tussen de Initiatiefgroep en andere partijen zoals het 
Coördinatieteam RES Twente. Dat kan alleen door een goede verstandhouding. De 
onderliggende verstandhoudingen zijn volgens ons te typeren als goed en 
constructief. Het vergde wel aandacht om elkaar vroegtijdig te blijven informeren. 
Het aansluiten van de ambtelijk secretaris bij de weekoverleggen van het 
Coördinatieteam RES Twente  zorgde voor het in stand houden van de kortere lijntjes 
en het kennen van elkaars verhalen. De afstand tussen volksvertegenwoordigers en 
het Coördinatieteam en de Stuurgroep RES Twente is verkleind door het bestaan van 
de Initiatiefgroep. Volksvertegenwoordigers hebben hierdoor waarschijnlijk hetzelfde 
gedaan als ambtenaren en bestuurders. Ambtenaren en bestuurders hebben ook  
regionale platformen. Volksvertegenwoordigers kregen dat nu ook dankzij de 
Initiatiefgroep. Wij denken zo ook met de Initiatiefgroep een aanspreekpunt te hebben 
gecreëerd voor regionale platformen van ambtenaren en bestuurders. 

 
2.3 Monitoren en sturen 

 
▪ De Initiatiefgroep heeft een besluitvormingsproces met twee rondes geadviseerd, het 

zogenoemde procesadvies. Dit ongevraagde advies is overgenomen door de 
Stuurgroep RES Twente. Volksvertegenwoordigers kregen hiermee twee keer de 
kans om “iets van de RES te vinden’’. Daarmee werd het wel een intensief traject. 
Organisatorisch bleek het soms ingewikkeld om aan alle termijnen te voldoen in 
bepaalde gemeenten. Hierbij was het van belang om griffiers zo vroeg mogelijk mee 
te nemen en samen eventuele oneffenheden glad te strijken. In het algemeen is dat 
erg goed gegaan.  

▪ Door gesprekken tussen bestuurders, volksvertegenwoordigers en ambtenaren 
onderstond er organisch een gedeeld beeld over wat de werking en invloed van de 
RES Twente is voor lokaal beleid. Dit gezamenlijke beeld over een strategisch 
koersdocument heeft bijgedragen aan de constructieve behandeling ervan. 

▪ Individuele reactie op elke motie bleek erg wenselijk en belangrijk voor de 
raadsleden. Dit ontbrak volgens volksvertegenwoordigers bij de behandeling van de 
Concept-RES, maar naar tevredenheid van de volksvertegenwoordigers werd dit wel 
gedaan bij de behandeling van de RES Twente 1.0. De RES Twente 1.0 krijgt vanuit 
perspectief van de volksvertegenwoordiger complimenten wat betreft leesbaarheid. 

▪ Volgens volksvertegenwoordigers was het een intensief traject met harde deadlines, 
waardoor de verbinding met de omgeving niet altijd en overal gemaakt kon worden. 
Dat verdient de komende periode extra aandacht.(factor tijd) 
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▪ Voor raadsleden was met name het uitoefenen van de kaderstellende rol als 
volksvertegenwoordiger bij de totstandkoming van de RES ingewikkeld, want welke 
mogelijkheden heb je? Dit behoeft ook in de toekomst uitleg en aandacht. 
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Hoofdstuk 3 – Aanbevelingen 
 
Op basis van de leerervaringen zijn een aantal aanbevelingen opgesteld voor het vervolg 
van de Initiatiefgroep en proces richting RES Twente 2.0. 
 
Voortbestaan  
Bovenal adviseren wij natuurlijk dat de Initiatiefgroep RES Twente blijft bestaan. 
 
Informeren en kennisontwikkeling 
Wat betreft informeren en kennisontwikkeling is het duidelijk dat er behoefte is en blijft aan 
duidelijke informatie en aan een laagdrempelig loket voor vragen. De website van 
Energiestrategie Twente zou hier een goed ankerpunt bij kunnen zijn. Mogelijk aangevuld 
met periodieke updates vanuit de Initiatiefgroep aan volksvertegenwoordigers, zodat 
informatie gefilterd wordt op hetgeen van belang is voor volksvertegenwoordigers. Duidelijk 
moet zijn waar een individuele volksvertegenwoordiger terecht kan voor vragen, 
opmerkingen of ideeën. 
 
De Initiatiefgroep RES Twente beveelt daarnaast aan om een aantal hoofdthema’s te pakken 
als speerpunten. Wij hebben in de afgelopen periode geconstateerd dat deze thema’s op 
meerdere plekken in de regio volksvertegenwoordigers bezig houden. Gezondheid, lokaal 
eigendom en participatie zijn voorbeelden van thema’s waar op regionale schaal informatie 
over uitgewisseld kan worden. Als voorbeeld hierbij heeft de Initiatiefgroep RES Twente de 
Lokale Energie Initiatieven Twente de vraag gesteld wat zij als aanbevelingen hebben voor 
beleidsmakers, bestuurders en volksvertegenwoordigers. Deze informatie is te vinden in de 
bijlage. Deze regionale informatiesessies zijn dan complementair aan de lokale sessies. 
Daarnaast kunnen de sessies ook een platform zijn voor volksvertegenwoordigers om te 
horen hoe het bij de buren gaat. Die behoefte bestaat er wat betreft de energietransitie ook. 
 
Kortom: 

a. Benut de website Energiestrategie Twente meer, bijvoorbeeld in relatie tot een 
specifieke informatiebrief (met link) voor volksvertegenwoordigers.  

b. Pak regionaal een aantal thema’s op om daarover kennis te ontwikkelen en te delen. 

➢ Het initiatief van de RES Twente om samen met LEI- Twente samen een ‘Plan 
van Aanpak Lokaal Eigendom’ te ontwikkelen wordt door de Initiatiefgroep van 
harte ondersteund. Belangrijk om dit plan ook te delen (en toe te lichten) bij 

volksvertegenwoordigers. # van de leu mow’t heb’n 
 
 
Verbinden 
Als het gaat om verbinden van de raadsleden vinden wij het van belang dat de 
netwerkfunctie van de Initiatiefgroep overeind blijft. De linking-pins in de Initiatiefgroep 
hebben naar elkaar uitgesproken om de Initiatiefgroep (tot na de 
gemeenteraadsverkiezingen in een lagere frequentie) voort te zetten. In de periode na de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zal de Initiatiefgroep (waarschijnlijk deels) vernieuwd 
worden. Monique van Saane, één van de kartrekkers, heeft uitgesproken de Initiatiefgroep 
na de verkiezingen weer “neer te zetten”, of ze zelf nou terugkeert als 
volksvertegenwoordiger of niet.  
 
Daarnaast is het van belang om na te denken over de borging van de lijntjes tussen het 
Coördinatieteam RES Twente, de Initiatiefgroep en (eventueel) de griffiers op de langere 
termijn. De ambtelijk secretaris, Haiko, kan deze rol de komende periode niet verder 
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vervullen, omdat de opdracht per 1 november 2021 afliep. De bijdrage van Democratie in 
Actie stopt. Deze was incidenteel en niet structureel. De Initiatiefgroep is er van doordrongen 
dat het een kenmerk is van innovaties dat er nog geen gebaande paden zijn voor bekostiging 
van werkzaamheden. Dit vraagt veerkracht en oplossingsgerichtheid van alle betrokkenen. 
Overigens zou een periodiek overleg tussen Coördinatieteam RES Twente  en de 
Initiatiefgroep een goed alternatief zijn voor het contact dat Haiko tot dusverre had met het 
Coördinatie Team en de griffiers, bijvoorbeeld eens per 2 maanden. De afgelopen periode 
heeft uitgewezen dat structureel contact helpt om elkaars plannen en beelden te leren 
kennen. De energietransitie is pas net begonnen. 
 
De Initiatiefgroep adviseert (ongevraagd) de lokale overheden en het Coördinatieteam RES 
Twente om de komende periode goed te gebruiken om de verbinding met de samenleving te 
zoeken en te versterken. Dit is voor veel linking-pins een belangrijk aandachtspunt. De 
afgelopen periode lag soms de nadruk op de besluitvorming (met een hoog tempo). Dat 
maakt dat er nu tijd genomen moet worden om die verbinding verder te versterken met de 
inwoners en lokale organisaties en initiatieven. 
 
Tot slot: een goed functionerende Initiatiefgroep kost tijd. Tijd van volksvertegenwoordigers 
en tijd voor ondersteuning. De ondersteuning van DiA stopt in november, mogelijk kan er 
vanuit een andere hoek gezorgd worden voor (ambtelijke) ondersteuning.  
 
Kortom 

a. We gaan door met de Initiatiefgroep. Linking-Pins en partners onderschrijven de 
functie. Maak in de regio afspraken over de periode tot en met de RES 2.0. 

b. Laten we de verbinding tussen Coördinatieteam RES Twente en de Initiatiefgroep 
goed regelen. Periodiek een moment inplannen. Korte lijntjes helpen. 

c. De verbinding met de omgeving/inwoners verdient extra aandacht in de komende 
besluitvormingsluwe periode. 

d. Het vergt tijd om de Initiatiefgroep te laten functioneren. We onderzoeken 
mogelijkheden voor (ambtelijke) ondersteuning van volksvertegenwoordigers. 

 
Monitoren en sturen 
Tijdens de afgelopen periode heeft de Initiatiefgroep een functie gehad bij het ontwerpen van 
het (regionale) besluitvormingsproces. Dit proces kan verder verfijnd worden en afstemming 
met griffiers is daarbij van belang. Daarbij heb je elkaar nodig, want soms moest daarvoor 
buiten de gebaande paden gekeken worden. Laten we daarom samen optrekken als 
Initiatiefgroep, griffiers en RES Twente. Het doel is immers hetzelfde: een goed proces naar 
en besluit over de RES Twente 2.0. 
 

a. Betrek de Initiatiefgroep vroegtijdig bij het besluitvormingsproces RES Twente 2.0 
b. Trek samen op richting het besluitvormingsproces 2.0: griffiers, RES organisatie en 

Initiatiefgroep. 
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Afsluiting 
 

De Initiatiefgroep RES Twente gaat door 
 
Initiatiefgroep RES Twente gaat door! Ook in de periode op weg naar de RES Twente 2.0 
(nu tot en met 2023). Dat hebben de linking-pins onderling naar elkaar uitgesproken. De 
frequentie waarop de Initiatiefgroep digitaal bij elkaar komt zal in de periode wel afnemen. 
De scope verschuift daarbij gedeeltelijk: de RES 1.0 was aanleiding om te starten met de 
Initiatiefgroep, nu wordt de inhoud breder bekeken en gaat het naast de RES als product ook 
om de energietransitie als geheel. 
 
Met de gemeenteraadsverkiezingen op komst is het logisch om als Initiatiefgroep een pas op 
de plaats te maken. Geen pas om de stilstand in te zetten, maar om steviger de verbinding 
met omgeving te zoeken.   
 
Samen met partners gaan wij als Initiatiefgroep graag opzoek naar goede invulling voor de 
komende periode tot de RES Twente 2.0. De ambitie blijft om ook de komende periode 
overeind te blijven en te willen bijdragen aan goede betrokkenheid van geïnformeerde 
volksvertegenwoordigers (representatieve democratie), alsook van de inwoners van Twente 
(participatieve democratie) bij de RES Twente, ten gunste van de democratische legitimatie 
van de RES. 
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Bijlage 1 – Leden Initiatiefgroep RES Twente periode 2020-2021 

 
 

Organisatie Volksvertegenwoordiger  

Gemeente Almelo Monique van Saane 
Arjan de Vries 

Gemeente Borne Roelof-Jan Naaktgeboren 
 

Gemeente Dinkelland Cel Severijn 
 

Gemeente Enschede Erwin Versteeg 
 

Gemeente Haaksbergen Gert-Jan Vonkeman  
Dario Prinsen 
 

Gemeente Helledoorn Anja ter Harmsel 
Geert Geujen 
 

Gemeente Hengelo Wiert Wiertsema  
Sander Janssen 
 

Gemeente Hof van Twente Riekele Bijleveld 
Onno Bordes 
 

Gemeente Losser Janice Meerenburgh 
 

Gemeente Oldenzaal Luc Gelevert  
 

Gemeente Rijssen-Holten Christiaan Laurens 
 

Gemeente Tubbergen Henk Wessels 
 

Gemeente Twenterand Wilco Dekker 
 

Gemeente Wierden Kees van Dijk 
Tjeerd Koetje 
 

Provincie Overijssel  Sybren Stelpstra  
 

Waterschap Vechtstromen Ellen Pot 
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Bijlage 2  – Startdocument: Initiatiefgroep RES Twente (Oktober 2020) 

 
  

Initiatiefgroep RES Twente is een tijdelijke gelegenheidsalliantie van de Twenteraad en haar 

Presidium. Zij beoogt bij te dragen aan de democratische legitimiteit van de RES door het 

stimuleren van de betrokkenheid van Twentse volksvertegenwoordigers.  

  

1. WHY?  

  

Maatschappelijke / Publieke waarde  

  

Twentse gemeenten doen samen mee in één RES-bod. Iedere gemeente neemt een deel van de 

Twentse transitie-opgave voor warmte en energie voor haar rekening. Dat RES-bod is op de 

tekentafel onder leiding van een Twentse Stuurgroep RES en in afstemming met de wethouders 

duurzaamheid, door experts voorbereid.   

  

Volksvertegenwoordigers bij de RES: kaderstellend, controlerend en volksvertegenwoordigend. 

De colleges leggen de Twentse RES met daarin het aandeel van hun eigen gemeente voor aan 

de gemeenteraad. Het is de bedoeling dat gemeenteraden op dat voorstel hun kaderstellende, 

controlerende en volksvertegenwoordigende rol uitoefenen.   

  

RES als ‘taai vraagstuk’ voor volksvertegenwoordigers  

Dat blijkt in de praktijk gemakkelijker gezegd dan gedaan. De RES-vraagstukken zijn aan te merken 

als ‘taaie vraagstukken’. Dat wil zeggen: de materie is ingewikkeld, het bod is door experts ‘op afstand 

van de volksvertegenwoordigers’ ontwikkeld. De expertise om de RES inhoudelijk te kunnen 

doorgronden ontbreekt bij de meeste volksvertegenwoordigers en het inspraak en 

besluitvormingsproces staat niet iedere vertegenwoordiger even scherp voor de geest. Daardoor 

worden interventiemogelijkheden soms gemist of voelen de volksvertegenwoordigers niet goed aan 

wanneer zij welke inbreng moeten leveren en hoe ze dat terugzien (wanneer moeten/ kunnen we er 

iets van vinden?). Bovendien is een breed scala aan spelers op het RES-speelveld actief  

(publiek/privaat, ambtelijk en bestuurlijk), blijkt de nabije toekomst niet goed voorspelbaar (kunnen we 

echt leveren wat we nu afspreken) en de concrete lokale impact (ruimtelijke ordening, 

inwonersmeningen, omgevingsvisie) nog ongekleurd.   

  

Dat maakt het voor Twentse volksvertegenwoordigers best lastig om hun rol in het RES-proces goed 

in te kunnen vullen. Terwijl juist de impact van RES-maatregelen op de lokale en regionale ruimtelijke 

omgeving fors zal zijn en zeker niet vrij van ongemakken die inwoners ervaren en die zij in 

verschillende vormen gedurende het latere participatieproces naar voren zullen brengen. Waarop zij 

antwoorden van de politiek en het bestuur verwachten.  

  

Kortom, volksvertegenwoordigers moeten de RES- voorstellen (zowel inhoudelijk als procesmatig) 

kunnen doorgronden om tot goede afweging en dito besluitvorming te komen. Die bovendien 

uitlegbaar is naar hun achterbannen en inwoners. Want vooral lokaal zal onder inwoners het 

NIMBYeffect mogelijk een grote rol gaan spelen. En zal de raad en de andere 

volksvertegenwoordigers zich met het college moeten voorbereiden op betrokkenheidsactiviteiten 

(participatie) met inwoners en ondernemers in de praktische uitvoeringsfase van de RES.  

  

 

 



Initiatiefgroep    RES    Twente   

 

Van voor en door volksvertegenwoordigers                                                             Monique van Saane, kartrekker       T: 06 5120 5730 

Janice Meerenburgh, kartrekker       T: 06 1250 0447 
Haiko Vink, secretaris       T: 06 8314 7250 

Ondersteund door Democratie in Actie 
 

Ondersteuning van volksvertegenwoordigers  

Om raadsleden en volksvertegenwoordigers van Waterschap en Provincie te helpen is het belangrijk 

de toegankelijkheid tot voor hen relevante informatie laagdrempelig te laten zijn. Enige mate van 

alertheid is nodig: ervaringen van de afgelopen voorbereidingstijd op het Concept-bod toont dat niet 

elke volksvertegenwoordiger ook de informatie krijgt aangereikt. Aanvullend is het belangrijk scherp te 

monitoren en accuraat te communiceren wanneer de volksvertegenwoordigers ‘aan zet zijn’. Het 

investeren in onderlinge verbinding van volksvertegenwoordigers met dit onderwerp in hun 

portefeuille is belangrijk voor de uitwisseling van kennis, ervaring en meer praktische zaken als 

moties en amendementen. Daar is nu niet op continue basis in voorzien.   

  

Dit kan wèl ontstaan als daar een tijdelijk organisatorisch construct toe wordt ingesteld, dat zich 

eigenaar voelt van het stimuleren van deze informatiedeling, kennisontwikkeling, onderlinge 

verbinding en die de voorbereiding, de besluitvorming en de opstart/nazorgfase actief monitort en 

stuurt op de betrokkenheid van een goed geïnformeerde volksvertegenwoordiging.   

  

Het voorstel is om de bedoelde ondersteuning van de volksvertegenwoordigers bij de RES Twente de 

komende 1.5 jaar op meer continue basis te regelen. We richten daartoe een tijdelijke 

gelegenheidsalliantie op in de vorm van de Initiatiefgroep RES Twente die zich bezighoudt met het 

monitoren/sturen, stimuleren en organiseren van betrokkenheid van volksvertegenwoordigers.   

  

Legitimatie  

  

• De Initiatiefgroep RES Twente is een gelegenheidsalliantie van de Twenteraad.   

• Zij wordt gedragen door het Presidium van de Twenteraad (conform vastgestelde 

koersnotitie Twenteraad (2019); daarin is - met instemming van de raden van de afzonderlijke 

gemeenten- een nieuwe koers gezet voor het betrekken en organiseren van de 

volksvertegenwoordigers in de 14 Twentse gemeenten op gemeente-overstijgende thema’s). 

• Het Presidium van de Twenteraad is een vorm van agendacommissie en platform dat zorg 

draagt voor onderlinge verbinding tussen alle raadsleden van de 14 Twentse gemeenten (die 

samen de Twenteraad vormen). Meerdere keren per jaar organiseert het Presidium 

bijeenkomsten op lokaal overstijgende onderwerpen waar ruim 300 Twentse raadsleden 

bijeen kunnen komen om kennis uit te wisselen, informatie op te halen en onderlinge 

waardevolle verbindingen te leggen.  

  

Linking-pin met Presidium Twenteraad  

Er ligt middels een organisatorische linking-pin constructie een warm contact tussen Presidium  

Twenteraad en Initiatiefgroep RES Twente. Daarmee wordt geborgd dat de Initiatiefgroep RES 

Twente haar activiteiten met draagvlak en input van het Presidium Twenteraad ontwikkelt, inzet en 

uitvoert.  

Deze gelegenheidsalliantie heeft als bedoeling: Informeren, kennisontwikkeling en verbinden van 

gemeentelijke raadsleden en andere betrokken volksvertegenwoordigers (Waterschap en Provincie) 

op de RES Twente.  
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Scope  

  

Doelgroep:  volksvertegenwoordigers; gemeentelijke raadsleden, waterschap en provincie  

Fasen:   samenwerking van de 14 Twentse gemeenten, Provincie en waterschap in de 

beeldvormende fase en in de nazorgfase. De besluitvormende fase gaat over de 

inhoud en deze is voorbehouden aan de lokale politiek (volksvertegenwoordigers met 

hun wethouders).  

  

Onderscheidend vermogen  

  

Waarmee onderscheid de Initiatiefgroep RES Twente zich van de Stuurgroep RES Twente?  

De Initiatiefgroep RES Twente is er specifiek voor het stimuleren van de betrokkenheid en inbreng 

van volksvertegenwoordigers bij de RES Twente.   

  

Waarmee onderscheid de Initiatiefgroep RES Twente zich van de Projectgroep RES Twente? De 

Projectgroep zorgt inhoudelijk onder leiding van de Stuurgroep voor het tot stand komen van de 

inhoud van de Twentse RES en lijnt een zorgvuldig consultatie- en besluitvormingsproces uit. De 

Initiatiefgroep ondersteunt en adviseert (gevraagd en ongevraagd) over de betrokkenheid van de 

volksvertegenwoordiging. Daar waar de Initiatiefgroep leemtes in kennis of in informatie ziet, 

analyseert zij deze en draagt zij samen met de Projectgroep (in afstemming met de Stuurgroep) 

zorg voor invulling van die leemte. Vanuit de bedoeling van de betrokkenheid van geïnformeerde 

volksvertegenwoordigers.  

  

Waarmee onderscheid de Initiatiefgroep RES zich van de colleges / wethouders duurzaamheid? De 

wethouders en hun colleges zijn primair aan zet om de inhoudelijke, lokaal georiënteerde items uit 

de RES aan hun raden voor te leggen. Daar vindt politieke beeld-, oordeels- en besluitvorming 

plaats. De Initiatiefgroep RES Twente maakt geen deel uit van dat proces.  
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2. HOW?  

  

De Initiatiefgroep RES heeft als strategie: constructieve proces beïnvloeding vanuit ‘de bedoeling’. En 

dat is het willen bijdragen aan goede betrokkenheid van geïnformeerde raadsleden bij de RES 

Twente, ten gunste van de democratische legitimatie van de RES. De Initiatiefgroep RES Twente 

doet dat door de drieslag:  

  

1. Informeren & Kennis ontwikkelen  

2. Verbinden   

3. Monitoren & Sturen  

  

Informeren & Kennis ontwikkelen  

De Initiatiefgroep RES Twente informeert Twentse volksvertegenwoordigers via een laagdrempelig 

medium (digitaal platform) over voor hen relevante RES-items. Op dat platform kunnen ze eveneens 

terecht met vragen.  

De Initiatiefgroep RES Twente draagt zorg voor een (beperkt) aanbod van kennisactiviteiten om 

raadsleden in de aanloop naar de besluitvorming over de RES in het voorjaar van 2021 beter in staat 

te stellen goede afwegingen te maken, en de RES uit te leggen naar hun achterbannen en inwoners. 

De activiteiten zijn goed toegankelijk, relatief makkelijk te organiseren en zijn voor 

volksvertegenwoordigers makkelijk in hun (drukke) agenda in te passen. Daarom wordt gedacht aan 

vormen als Webinars. Vraag-antwoorden-uurtjes met experts die onderdelen in de Twentse RES 

hebben verzorgd. Ook maken we gebruik van agendaruimte tijdens de regulier geplande 

Twenteraadbijeenkomsten.   

  

Verbinden  

De Initiatiefgroep verbindt volksvertegenwoordigers die de RES (duurzaamheid) in portefeuille hebben 

met elkaar met het idee dat kennis en ervaringen gedeeld worden en er uitwisseling kan plaatsvinden 

van moties, amendementen etc.. Daarnaast adviseert zij de Stuurgroep RES Twente (gevraagd en 

ongevraagd) op het informeren en betrekken van volksvertegenwoordigers.   

  

Monitoren en Sturen  

De Initiatiefgroep RES Twente wil (gevraagd en ongevraagd) de stuurgroep adviseren over de 

inrichting van het besluitvormingsproces van de RES. Het is een vorm van proces 

beïnvloeding/sturing. Als voorbeeld gaat de Initiatiefgroep RES adviseren over wanneer de RES 1.0 

(of delen daarvan) moet worden voorgelegd aan volksvertegenwoordigers. Gebeurt dat in de lente 

van 2021 of willen volksvertegenwoordigers daaraan voorafgaand al onderdelen van de RES 1.0 

ontvangen? Of willen ze er al aan samenwerken? Wanneer de RES 1.0 vastgesteld moet worden, 

hoe gaan we dat allemaal doen? Gaan we met één motie format werken? Als er amendementen 

komen worden die naar alle raden, de staten en waterschappen gestuurd?   

De Initiatiefgroep gaat ook na of informatie die de Stuurgroep RES Twente en haar Projectgroep 

deelt, daadwerkelijk en op tijd bij de volksvertegenwoordigers terecht komt. Is iedereen voldoende 

geïnformeerd? Hebben de volksvertegenwoordigers de kennis en informatie om goede besluiten te 

nemen en het reflectieproces (participatie e.d.) proactief in te steken? De Initiatiefgroep RES Twente 

draagt bij aan een dekkend antwoord op deze vragen.  

   

Tijdspad  

  

Voorzien wordt dat de gelegenheidsalliantie Initiatiefgroep RES Twente ingesteld wordt voor een 

periode van 1.5 jaar vanaf september 2020 (september 2020- maart 2022). In die periode ligt de focus 
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op enerzijds de aanloop naar besluitvorming in juni 2021. Anderzijds stopt de Initiatiefgroep op het 

moment dat de besluitvorming is afgerond en de eerste opstartactiviteiten voor de invoering van de 

RES staan. Te snel wordt aangenomen dat de besluitvorming het sluitstuk is. Voor de RES start het 

dan pas echt: concretisering van het RES-bod vraagt participatie van en met verschillende partijen. 

Hoe daarmee aan de slag te gaan en welke rol en betrokkenheid volksvertegenwoordigers daarin 

kunnen spelen, is de focus van de informatievoorziening/kennisdeling en verbindingsactiviteiten die 

de Initiatiefgroep RES (in het kader van ‘reflectie’) vanaf de besluitvorming in juni 2021 voornemens is 

te bieden.  

  

4. WHAT?  

  

Wat doet de Initiatiefgroep RES niet?   

Met het stimuleren van participatie wordt door de Initiatiefgroep RES Twente het in diverse vormen 

betrekken van de volksvertegenwoordigers bedoeld. Het gaat hier nadrukkelijk niet over de invulling 

van participatieopgaven die verbonden zijn aan de RES met het achterliggende veld, zoals inwoners, 

ondernemers of het onderwijs. Deze participatie moet via colleges en volksvertegenwoordigers tot 

stand komen. Wel kan de Initiatiefgroep, indien dat gewenst is, een rol spelen in het aandragen dan 

wel delen van informatie en kennis over participatieprocessen indien daar behoefte aan blijkt te zijn bij 

de volksvertegenwoordigers.  

  

Wat gaat de Initiatiefgroep RES wel doen?  

  

Informeren en kennis-ontwikkelen  Verbinden  Monitoren en sturen  

Opzetten en hosten laagdrempelig 

digitaal platform specifiek voor 

volksvertegenwoordigers op de 

bestaande website 

www.REStwente.nl  

  

Platform op de website biedt 

een voor het grote publiek 

afgesloten forum waar moties 

en amendementen tussen 

raadsleden kunnen worden 

gedeeld.  

Regelmatige monitoring op 

status/behandeling van de RES in 

de 14 Twentse gemeenten en het 

ophalen van de behoefte van 

raadsleden aan (extra) kennis en 

informatie op RES-thema´s.  

Organiseren van (digitale) kennis -en 

informatiebijeenkomsten, zoals 

webinars/ workshops/ vragenuurtjes 

met experts die de inhoudelijke delen 

van de RES hebben opgetekend  

  

Vragenuurtjes digitaal en 

fysiek op thema’s waar 

volksvertegenwoordigers van 

aangeven vragen over te 

hebben/ meer duidelijkheid tie 

te willen om betere afwegingen 

te kunnen maken  

Nagaan of de verspreide 

RESinformatie daadwerkelijk bij 

de volksvertegenwoordigers 

terecht is gekomen   

http://www.restwente.nl/
http://www.restwente.nl/
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Kennismakings- en vragen-activiteit 

(en) tussen Stuurgroep RES leden en 

de volksvertegenwoordigers (mogelijk 

tijdens parallel programma tijdens 

bijeenkomst Twenteraad)  

  

Stimuleren warme verbinding 

tussen de betrokken RES 

partijen. Zorgen dat men elkaar 

weet de vinden (regie/loket).  

Gevraagd en ongevraagd 

alerteren en adviseren van 

Stuurgroep RES Twente en 

Projectgroep RES Twente op 

items inzake het optimaliseren 

van de betrokkenheid van 

volksvertegenwoordigers bij de 

RES; zowel bij het tot stand 

komen, de voorbereiding van de 

besluitvorming en de  

(voorbereiding van de) invoering 

daarvan. (zie ook  de ambitie te 

komen tot innovatieve 

instrumenten in kolom 1)  

Nader te ontwikkelen innovatieve 

instrumenten om de betrokkenheid 

van en de democratische legitimatie  

    

Informeren en kennis-ontwikkelen  Verbinden  Monitoren en sturen  

van de RES te vergroten (ihkv out of 

the box denken om 

volksvertegenwoordigers live en 

digitaal te informeren en betrekken)  

  

Reflectie-activiteiten: de rol van de 

volksvertegenwoordigers als de 

besluitvorming is afgerond: welk 

proces wordt daarvoor Twente breed 

ingesteld en wat gebeurt lokaal? Hoe  

houden we de 

volksvertegenwoordigers 

aangehaakt?  
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Mensen en Middelen  

  

Wat/ wie hebben we daarvoor nodig?  

  

• Enthousiaste volksvertegenwoordigers van gemeenteraden (14 gemeenten/RES  

woordvoerders), Provincie Overijssel en Waterschap die samen hun schouders willen zetten 

onder het aanjagen van de betrokkenheid van volksvertegenwoordigers bij de RES Twente 

en de (opstartfase van de) invoering daarvan. Zij doen dat ‘om niet’ (ligt in het verlengde van 

hun volksvertegenwoordigende werk).  

  

Om aan de bedoeling invulling te geven, en mede gelet op benodigde ondersteuning van de 

volksvertegenwoordigers om de Initiatiefgroep RES Twente tot een succes te maken, is continuïteit 

op die ondersteuning, coördinatie en communicatie nodig.  

• Die zoeken we in een ambtelijke secretaris/projectmedewerker met griffiefunctie. Deze is 

communicatief vaardig, goed in woord en geschrift, weet van aanpakken, is op de hoogte en 

bezit vaardigheid om te werken met moderne digitale voorzieningen. (2 dagen in de week: 

1620 uur)  

• Mogelijk input van Democratie in Actie (of bv. Studio Vers Bestuur, of de Universiteit Twente) 

in het kader van ‘out of the box’-denken om betrokkenheidsprocessen van 

volksvertegenwoordigers te optimaliseren/ vernieuwde instrumenten inzetten om de 

democratische legitimiteit van de RES via de volksvertegenwoordigers te bevorderen, zowel 

in het proces van voorbereiding op de besluitvorming als voorbereiding op de daadwerkelijke 

uitvoering/concretisering van de Twentse RES.)  

  
Begroting  

  

Begroting Initiatiefgroep RES Twente sept 2020- maart 2022  

  

   

  Post/voorziening  benodigd  grondslag  Totaal  

Mensen  Ambtelijk 

projectmedewerker/secretaris 

met griffiefunctie  

Max 20 uur per 

week, gedurende 1.5 

jaar  

Schaal 9  

CarUwo  

20 uur  x 70 

weken   

50.000 euro  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2020/ Meerenburgh/Van Saane  
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Bijlage 3 -  Procesadvies besluitvorming RES 1.0 Initiatiefgroep RES Twente (Januari 
2021) 

 
 

Datum:   19 januari 2021  

Aan:    Stuurgroep RES Twente   

Onderwerp:   Advies inzake besluitvormingsprocedure RES 1.0  

  

  

Geachte bestuurders,   

  

Het jaar 2021 is begonnen en dat betekent dat de Twentse Energiestrategie 1.0 binnenkort  

wordt afgerond. Het spreekwoordelijke stokje zal doorgegeven worden aan   

volksvertegenwoordigers – raadsleden, statenleden en waterschapsbestuurders – en op dat  

moment is het onze taak een goed afgewogen besluit te nemen over de Twentse bijdrage  

aan het Klimaatakkoord. Dit besluit nemen Twentse volksvertegenwoordigers onafhankelijk  

van elkaar, ieder in hun eigen democratisch orgaan. Tegelijkertijd is de RES van ons allen.  

   

De Initiatiefgroep RES Twente streeft ernaar bij te dragen aan goede betrokkenheid van  

geïnformeerde volksvertegenwoordigers bij de RES Twente, door 1) te informeren, 2) te  

verbinden en 3) (gevraagd en ongevraagd) advies te geven aan de stuurgroep over de  

inrichting van het besluitvormingsproces van de RES. In samenspraak met de 

procesbegeleider RES Twente brengen wij het volgende advies uit om de regionale  

samenwerking waarin de Twentse energiestrategie tot stand is gekomen door te laten  

werken in de wijze waarop het besluitvormingsproces wordt ingericht.   

Laten wij de Twentse samenwerkingskracht zichtbaar maken in de wijze waarop wij een 

besluit nemen over de RES 1.0. In dit advies leest u hoe wij dat voor ons zien.   

  

Een regionaal B-O-B model   

  

De afgelopen periode stond in het teken van beeldvorming. Er zijn regionale   

informatiebijeenkomsten en Q&A sessies in gemeenten georganiseerd door de projectgroep  

RES Twente i.s.m. de Initiatiefgroep RES Twente. Dankzij deze inzet zijn   

volksvertegenwoordigers steeds beter op de hoogte van de Twentse transitie-opgave en het  

deel dat iedere gemeente voor haar rekening neemt. Oftewel, de beeldvorming van  

volksvertegenwoordigers rondom de RES 1.0 heeft tot nu toe een sterke regionale dimensie,  

waar wij allen profijt van hebben gehad. Aangezien wij elkaar nodig hebben om de Twentse 

transitie-opgave te realiseren en een besluit hierover willen nemen met zoveel mogelijk 

democratische legitimiteit, stellen wij voor een regionale dimensie toe te voegen aan de  

oordeelsvorming en besluitvorming over de RES 1.0.   

  

Wat houdt regionale oordeelsvorming en besluitvorming in?   

  

Wij stellen voor de RES tweemaal voor te leggen aan volksvertegenwoordigers in het eigen  

orgaan en de periode tussen behandelrondes te benutten voor regionale afstemming. De  

eerste keer dat de RES voorgelegd wordt, kan dat in de vorm van een ontwerp RES 1.0. De 

tweede keer ligt dan de definitieve RES 1.0 voor.  
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Door de RES 1.0 in twee rondes voor te leggen, is het mogelijk om als Twentse  

volksvertegenwoordigers een zo gezamenlijk mogelijk oordeel te vormen over de RES en dit 

gezamenlijke oordeel mee te geven aan u. Graag verzoeken wij u om de periode tussen de  

rondes te benutten om het oordeel van volksvertegenwoordigers over de ontwerp RES 1.0 te 

verwerken in de definitieve RES 1.0  en daarna pas de RES 1.0 aan te bieden aan ons ter 

besluitvorming. Het politieke zwaartepunt ligt daarmee in de eerste ronde, zodat wij in de 

tweede ronde met zekerheid kunnen zeggen dat de Twentse RES van ons allen is en met 

regionaal draagvlak (acceptatie) vastgesteld kan worden.  

    
Hoe werkt het in praktijk?   

  

Als de deadline van 1 juli gehaald dient te worden, zal de ontwerp RES 1.0 uiterlijk 1 april  

aangeboden moeten worden aan provinciale staten, waterschap en gemeenteraden. In de 

maand april zal de ontwerp RES dan behandeld kunnen worden in een raads-

/staten/algemene vergadering. Een format voor een raads-/statenvoorstel zal hierbij gevoegd 

worden. Dit is dan een voorstel om kennis te nemen van de ontwerp RES 1.0 om eventuele 

reacties via moties kenbaar te maken en te delen met de overige partners (gemeenten, 

provincie en waterschap) in de regio.  

Wij stellen voor om met moties te werken bij de bespreking van de ontwerp RES 1.0, zodat 

voor bestuurders en andere Twentse volksvertegenwoordigers zichtbaar wordt welke 

standpunten op een meerderheid kunnen rekenen. Hiervoor zal een motie format ontwikkeld 

worden en hierbij gevoegd worden.   

Om de oordeelsvormende fase goed regionaal te laten verlopen zal I.RES.T. Moties 

verzamelen uit raden, waterschap en staten, deze bundelen en delen zodat onderlinge 

afstemming plaatsvindt. Aanvullend aan de moties verzoekt de I.RES.T. Griffiers om een 

sfeerimpressie op te teken van de behandeling van de ontwerp RES 1.0.  

   

Door de aangenomen moties en lokale sfeerimpressies vervolgens regionaal te delen met de 

stuurgroep en alle democratische organen, krijgen volksvertegenwoordigers  inzicht in 

standpunten van buren en kunnen tijdens de Twenteraad bijeenkomst  op 19 mei 2021 met 

elkaar in gesprek om tegenstrijdige standpunten dichter bij elkaar te brengen. De 

verantwoordelijkheid voor het reageren op de aangenomen moties ligt bij bestuurders en 

graag verzoeken wij u om deze reactie regionaal af te stemmen en eventuele aanpassingen 

door te voeren in de RES 1.0.   

In het beste geval zouden bestuurders ons helpen de regionaal afgestemde reacties op de 

moties terug te leggen voor 19 mei zodat die besproken kunnen worden en daarmee input 

wordt geleverd voor de discussie tussen volksvertegenwoordigers in de Twenteraad 

bijeenkomst.   

   

Uiterlijk 1 juni dient de RES 1.0 dan ter besluitvorming aangeboden te worden aan de 

Twentse volksvertegenwoordigers. Als de aangenomen moties vanuit de eerste 

behandelronde goed zijn verwerkt in de RES 1.0, verwachten wij dat moties en 

amendementen in de tweede ronde klein in aantal zullen zijn en dat wij een goed en 

afgewogen besluit kunnen nemen: onafhankelijk van elkaar, maar in de wetenschap dat 

iedere partner zich herkend en onderdeel weet van de Twentse energiestrategie.  
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What’s in it for me, what’s in it for us?  

  

Individuele volksvertegenwoordiger hebben profijt van deze werkwijze, doordat ze meer 

gevoed worden met politieke inzichten van anderen en doordat ze meer ruimte krijgen om 

invloed uit te oefenen. Belangrijker nog is het feit dat wij op deze manier gedeeld 

eigenaarschap bij iedereen kunnen realiseren.   

  

Planning  

  

Het besluitvormingsproces ziet er dan als volgt uit:   

• Maart: besluit over de ontwerp RES 1.0 door colleges en vrijgeven van de ontwerp  

RES 1.0  

• April: oordeelsvorming in raden (raadsvergadering), algemeen bestuur waterschap en 

provinciale staten (statenvergadering)  

• Mei: regionale afstemming tussen volksvertegenwoordigers en eventuele  

aanpassingen van de RES 1.0   

• Mei/juni: besluitvorming in raden (raadsvergadering), algemeen bestuur waterschap 

en provinciale staten (statenvergadering)  

• 1 juli: de RES 1.0 wordt overhandigd aan het Nationaal Programma RES.   

  

Neemt u ons advies over, dan is het van belang om data van het beschikbaar stellen van de  

ontwerp RES 1.0 en de RES 1.0 zo snel mogelijk te delen met bestuurders en griffiers, zodat 

zij in overleg met agendacommissies een adequate planning rondom de behandeling van de 

RES 1.0 kunnen maken voor de diverse gemeenteraden, provinciale staten en algemeen 

bestuur waterschap. Overigens vinden wij het ook belangrijk dat u de status van het stuk 

aangeeft om vragen over de besluitvorming te voorkomen en duidelijkheid te scheppen.   
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Bijlage 4  -  Input RES LEIT suggesties participatie RES Twente (Februari 2021) 

 
  
Hierbij onze suggesties naar aanleiding van jullie uitvraag ivm participatie RES Twente, ook 

wel streven naar minimaal 50% lokaal eigenaarschap en zeggenschap genoemd.  
  
Miranda Scheffer en Kees van Dorth (stichting Duurzame Energie Wierden Enter):  

• Duidelijk en helder afwegingskader opstellen door de gemeente. Vragen die hierin 

beantwoord kunnen worden zijn o.a.:   

• Waar mag wel een zonnepark en waar niet en hoeveel zonneparken in een bepaald 

gebied?  

• Hoe groot mag het zonnepark worden (lees aantal hectares per zonnepark).   

• Wat wordt er verstaan onder landschappelijke inpassing?   

• Wanneer is het minimaal 50% lokaal eigendom? Voorbeeld: is lokaal eigendom, 

wanneer 1 boer zijn grond verpacht aan commercieel partij buiten de regio? Of 

wanneer er een coöperatie/stichting wordt opgericht door de eigen leefomgeving en 

er financieel geparticipeerd kan worden en ook zeggenschap is door de lokale 

omgeving?   

• Participatieproces (lees inspanningsverplichting) nu op dit moment betekent: dat de 

ontwikkelaar (lokaal of commercieel) de omgeving informeert en betrekt. Opgehaalde 

inbreng vanuit de omgeving hoeft niet opgevolgd te worden. Er is alleen een 

inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting. Hoe voorkom je een wassen 

neus, dat omgeving wel mag meedenken maar niet mag meebeslissen?  

• De gemeente kan optreden als procesbegeleider en partijen bij elkaar brengen. Ze 

kan in ieder geval bij de vergunningsaanvraag toetsen in hoeverre de initiatiefnemer 

aan de inspanningsverplichting heeft voldaan en argumenten wegen waarom de 

wensen van omwonenden niet zijn gehonoreerd.  

Praktische zaken:  
• Netbeheer capaciteit ontbreekt vaak. Hierdoor geen SDE+ vergunning kunnen 

aanvragen en dus geen vervolg/ bouw zonnepark. Dit kan enkele jaren duren, 
hierdoor worden de duurzame opwek doelstelling in eigen gemeente niet gehaald.  

• Omwonenden willen echt wel betrokken worden bij de ontwikkeling van een 

zonnepark. Er wordt verschillende gedacht over zichtlijnen, landschappelijke 

inpassing, waterpartijen en droogte gebieden, biodiversiteit en standplaats van trafo 

huisjes. Belangen botsen met ruziënde buren tot gevolg. Participatieproces vraagt 

dan ook om een heel zorgvuldig proces. Regierol van gemeente wordt hierin gemist. 

Wij hanteren vanuit onze stichting een werkgroep methode van omwonenden. Dit 

werkt tot op dit moment goed en er zijn zelfs geluiden dat er een vervolg komt vanuit 

de omgeving om zelf aan de slag te gaan met het opzetten van een lokale coöperatie.  

• Als een projectontwikkelaar een vergunning aanvraagt voor een zonnepark moet hij 

leges betalen. Ook als het project niet doorgaat. Als een lokale partij optreedt als 

ontwikkelaar moet zij vooraf afspraken maken met de gemeente of men hiervan 

vrijgesteld is. (dit kan als men wordt gezien als een maatschappelijke organisatie) 

LET OP! Dit is een groot risico. Het kan om tonnen aan leges gaan zonder dat men 

een project heeft kunnen realiseren.  
• In de praktijk blijkt het lastig om een lokale ploeg van zonneparkbouwers op te leiden. 

Nu zijn het vaak buitenlands arbeiders welke worden ingevlogen. Wij willen dit niet. 

We willen het liefst opleiden en werken met mensen uit de eigen omgeving en een 

combinatie van statushouders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De 
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medewerking van uit de gemeente hierin is stroperig en we kunnen de mensen die 

wel willen maar tijdelijk werk aanbieden omdat er niet door het hele jaar heen 

zonneparken worden gebouwd. Het liefst zien wij een lokale zonneparkbouwer in 

Twente ontstaan die misschien wel alle zonneparken in heel Twente kan bouwen.  

• Hierbij voorbeeld van hoe het kan, d.m.v. het van voor door principe, wij hebben het 

Wierdens model genoemd:  

https://www.youtube.com/watch?v=Auk_AK7nwqE&feature=emb_title  

• Maak een online en offline platform voor de wijkuitvoeringsplannen en duurzame 

opwek in Twente. Hierover lopen al gesrpekken met verschillende partijen (zowel 

inwonersinitiatieven alsook bedrijven participeren in dit platform) in Twente. Er is 

vanuit onze stichting echt behoefte aan een Twentse aanpak, van voor en door 

Twente dus!   

  
Raoul Teeuwen, Opgewekt Rijssen:  

• Mensen informeren:  

o ik ben voor zoveel mogelijk meenemen van zoveel mogelijk mensen, maar 

denk ook dat veel mensen allerlei redenen hebben om maar beperkt 

geïnteresseerd te zijn om betrokken te worden. Ik zou bij iedereen een korte 

huis-aan-huis-folder in de bus doen dat de gemeente aan de slag moet met 

windmolens, zonneparken en verduurzaming (expres windmolens voorop, 

zodat mensen door lezen), de inwoners wil betrekken, en dat als je betrokken 

wil worden, je je aan moet melden via een mail naar de gemeente. Dat is de 

1ste schifting: meld je je niet aan, dan loop je de kans dat je dingen mist, 

simpelweg omdat de gemeente dan geen manier heeft om je te bereiken. Evt. 

een oproep in andere kanalen van de gemeente (lokale krant, website 

gemeente etc.) aan inwoners om zich aan te melden  

o organiseer vervolgens 1 of 2 weken lang elke avond een algemene 

startsessie (vanwege covid online, indien/waar mogelijk evt. ook 1 of enkele 

sessies in een zaal o.i.d.). De sessie moet vooral uitleggen waarom we 

moeten verduurzamen, dat het relatief snel moet, uitleg over de RES en 

regio’s, welke oplossingen op korte en lange termijn wel/niet worden 

overwogen (incl. ‘waterstof’, kernenergie, waarom niet alles via wind op zee, 

waarom combi nodig van wind en zon etc.), welke kansen er voor de regio 

zijn. Dit moet een steengoede sessie zijn, na de sessie moet het % mensen 

wat overtuigd is van de RES-insteek redelijk hoog liggen. Evt. een enquête 

direct na elke avond naar de deelnemers om een aantal dingen te meten (was 

het duidelijk, snappen ze de noodzaak, snappen ze de in de RES gekozen 

richting voor de korte termijn)  

• iemand met veel kennis, maar de vraag is of die voor ‘elk’ publiek en 

opleidingsniveau een verhaal kan houden, is Jan Willem van de Groep 

(heb ik 19 jan 2021 nog horen spreken op een avond van 5tintengroen 

Assendorp)  

• Mensen laten participeren:  

o Goede voorbeelden:  

• Participatie regelen met beleid   

• Lokaal eigendom in beleid (bevat veel voorbeelden) & vb. van Regio 

Brabant   

• Factsheet 50% eigendom van de lokale omgeving + Q&A 50% lokaal 

eigendom   

https://www.youtube.com/watch?v=Auk_AK7nwqE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Auk_AK7nwqE&feature=emb_title
https://energiesamen.nu/verhalen/22/participatie-regelen-met-beleid
https://energiesamen.nu/verhalen/22/participatie-regelen-met-beleid
https://www.hieropgewekt.nl/uploads/inline/Lokaal%20eigendom%20in%20beleid%20versie%202%20-%20juni%202020.pdf
https://www.hieropgewekt.nl/uploads/inline/Lokaal%20eigendom%20in%20beleid%20versie%202%20-%20juni%202020.pdf
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/images/Nieuws/REKS/burgerparticipatiemodellen-voor-wind-en-zonprojecten.pdf
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/images/Nieuws/REKS/burgerparticipatiemodellen-voor-wind-en-zonprojecten.pdf
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/images/Nieuws/REKS/burgerparticipatiemodellen-voor-wind-en-zonprojecten.pdf
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/images/Nieuws/REKS/burgerparticipatiemodellen-voor-wind-en-zonprojecten.pdf
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/images/Nieuws/REKS/burgerparticipatiemodellen-voor-wind-en-zonprojecten.pdf
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/images/Nieuws/REKS/burgerparticipatiemodellen-voor-wind-en-zonprojecten.pdf
https://www.regio-hartvanbrabant.nl/images/Nieuws/REKS/burgerparticipatiemodellen-voor-wind-en-zonprojecten.pdf
http://energiesamen.nu/media/uploads/Participatiecoalitie-50-eigendom-van-de-lokale-omgeving-oktober-2019.pdf
http://energiesamen.nu/media/uploads/Participatiecoalitie-50-eigendom-van-de-lokale-omgeving-oktober-2019.pdf
http://energiesamen.nu/media/uploads/QA-50-eigendom.pdf
http://energiesamen.nu/media/uploads/QA-50-eigendom.pdf
http://energiesamen.nu/media/uploads/QA-50-eigendom.pdf
http://energiesamen.nu/media/uploads/QA-50-eigendom.pdf
http://energiesamen.nu/media/uploads/QA-50-eigendom.pdf
http://energiesamen.nu/media/uploads/QA-50-eigendom.pdf
http://energiesamen.nu/media/uploads/QA-50-eigendom.pdf
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• Participatiewaaier   

• Rekenvoorbeeld baten windmolen   

• Wind- en zonneparken realiseren samen met inwoners   

• en meer o Qua locatiekeuzes:  

• vooral als gemeente aangeven waar niet? Bewoners samen laten 

bepalen waar dan wel  

o Qua financiële participatie:  

• zorg dat mensen financieel kunnen participeren in alle fases van het 
project, waarbij iedereen moet beseffen dat rendement maar ook risico 
hoger is in de vroegere fases  

• let bij zoeken naar ervaringen elders en naar publicaties dat ze recent 

zijn: er wordt op veel plekken continu nieuwe ervaring opgedaan die 

vaak niet te vinden is in publicaties die een jaar of meer oud zijn! 

Neem evt. contact op bv met auteurs van publicaties, vraag naar 

hun/de ervaringen sinds publicatie (is het zo gelopen als men zich 

voorstelde, waarom wel/niet), en betrek ze eventueel bij 

uitvoering/plannen in de eigen regio  

o Onderzoek of een gemeentelijk energiebedrijf een goed idee is. Redenen om 

dat te doen:  

• nieuwe energie-opwek is typisch duurzaam/regionaal  

• door het als gemeente naar je toe te trekken, kun je opbrengsten 

maximaal zelf houden, EN echt aan alle burgers ten gunste laten 

komen, bv omdat bepaalde lokale belastingen dan lager kunnen zijn. 

Op andere manieren loop je een goede kans dat het vooral de mensen 

met geld zijn, of een selecte groep, die de opbrengst verdeelt  

• je kunt nog steeds vrijwilligers etc. betrekken als krachten in je 

gemeentelijk energiebedrijf, en zelf bepalen in welke mate je die een 

(vrijwilligers)vergoeding toekent, eisen aan hen stelt etc.   

• Investeren o Het risico is dat een gemeente, om allerlei redenen, niet voldoende 

structurele mankracht inzet op dit dossier. Er zijn veel gevallen bekend waarbij 
stagiairs en tijdelijke krachten door gemeentes worden ingezet die acties uitzetten, 
contacten leggen, elkaar in relatief korte tijd opvolgen en er geen continuïteit is in 
contacten binnen de gemeente. Dit (duurzaam)dossier gaat komende decennia 
aandacht vragen, en het is dus de keus tussen alles/(te) veel weggeven aan 
commerciële projectontwikkelaars, of zelf de teugels in handen nemen, kennis 
opbouwen binnen de gemeente, bestaande 
duurzaam/coöperatieve/energieloketorganisaties als partner betrekken en gebruiken 
om samen, niet op winstmaximalisering gericht, de verduurzaming slagvaardig te 
realiseren. In veel gemeente is er nog geen slagvaardige coöperatie, wordt de 
coöperatie nog ‘net als elk andere (commerciële) partij’ behandeld, zijn 
energieloketten nog veel te inactief (gebrek aan middelen? aan aansturing?) etc.   

  

  

André Oosting, Energie Coöperatie Hof van Twente (ECHT):  

• (passage uit doc. Jeroen Jansen WG gebouwde omgeving): Voorwaarden voor een 

substantiële rol van de LEI’s zijn onder meer een voldoende kennis- en 

organisatieniveau bij de Twentse LEI’s én bij gemeenten, en ook het faciliteren van 

deze beoogde ontwikkeling door de gemeenten. Denk hierbij aan het op orde hebben 

van de Omgevingsplannen voor dergelijke ontwikkelingen, aan de communicatie 

https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/11/18/participatiewaaier
https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/11/18/participatiewaaier
http://asisearch.nl/wp-content/uploads/2019/06/2019-ASISEARCH-Artikel-energieco%C3%B6peraties-lokaal-eigendom-en-lokale-baten-19-juni-2019.pdf
http://asisearch.nl/wp-content/uploads/2019/06/2019-ASISEARCH-Artikel-energieco%C3%B6peraties-lokaal-eigendom-en-lokale-baten-19-juni-2019.pdf
http://energiesamen.nu/media/uploads/Wind-%20en%20zonneparken%20realiseren%20samen%20met%20inwoners_20200225-V02.pdf
http://energiesamen.nu/media/uploads/Wind-%20en%20zonneparken%20realiseren%20samen%20met%20inwoners_20200225-V02.pdf
http://energiesamen.nu/media/uploads/Wind-%20en%20zonneparken%20realiseren%20samen%20met%20inwoners_20200225-V02.pdf
http://energiesamen.nu/media/uploads/Wind-%20en%20zonneparken%20realiseren%20samen%20met%20inwoners_20200225-V02.pdf
https://energiesamen.nu/pagina/32/aan-de-slag-met-de-regionale-energiestrategieen/20/qas-en-andere-handige-publicaties
https://energiesamen.nu/pagina/32/aan-de-slag-met-de-regionale-energiestrategieen/20/qas-en-andere-handige-publicaties
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vanuit de gemeente en aan een procesorganisatie die snelle besluitvorming mogelijk 

maakt. Te vaak worden initiatieven gefrustreerd door een trage procesgang (bv. door 

trage gemeentelijke besluitvorming en /of de vele  

bezwaarprocedures). Voor een succesvolle rol van de LEI’s is een proactieve 

houding van gemeenten noodzakelijk.  

Van belang is dat het kennis-, organisatie- en financiële vermogen van de LEI’s op 

peil is om dergelijke nieuwe ontwikkelingen daadwerkelijk succesvol te kunnen 

aanpakken. Hier ligt een belangrijk aandachtspunt. Van niet elke 

vrijwilligersorganisatie mag worden verwacht dat deze dit - met de soms relatief 

beperkte middelen en menskracht - zelfstandig tot stand kan brengen. Verdergaande 

samenwerking is daarvoor nodig om zo regionaal voldoende slagkracht te krijgen. Dit 

kan bv. zijn gelegen in specialisatie per LEI met een effectieve kennisuitwisseling, 

maar ook in een gezamenlijke backoffice voor dergelijke kennis en diensten. Deze 

moet de zelfstandige LEI’s versterken in hun ontwikkelvermogen en zo een sterkere 

positie geven.   

• in hoeverre worden LEI’s serieus genomen in het RES proces in Twente:  

in de nieuwsbrief RES-T van 20 jan. wordt e.e.a. wel benoemd maar (tot nu toe) is de 

praktijk weerbarstig,  

• neem een voorbeeld aan de werkwijze in West Overijssel waar met regelmaat 

bijpraat- en info-sessies zijn met raadsleden; onze raadsleden / 

volksvertegenwoordigers moet straks besluiten nemen !!  

• stimuleer en faciliteer afstemming gemeenteraden / LEI’s  

• de na te streven 50 % burgerparticipatie in projecten kan ook via het 

vergunningsverleningstraject worden afgedwongen (zoals in Enschede); 

projectontwikkelaars gaan nu veelal met de buit strijken…  

• betrek LEI’s in een zo vroeg mogelijk stadium in planvorming op lokaal niveau; dit 

vergroot de kans op acceptatie en participatie  

• stimuleer daar waar noodzakelijk of gewenst gemeentegrens overschrijdende 

projecten; nu lijkt het dat gemeenten de ogen sluiten bij de eigen grens.  

• er zou meer aandacht moeten komen voor de gesignaleerde onbalans in de geplande 

hoeveelheden zon en wind, de gevolgen daarvan voor de netverzwaring (kosten voor 

de burger !!) en voor ‘slimme’ clustering (zie ook WG systeem-efficiency).  

  

Jeroen Jansen, Coöperatie Enschede Energie:  

in aanvulling op bovenstaande:  
• zorg dat het gemeentelijk beleid op orde is. Beleid t.a.v.:  

• locatiekeuzes (of het proces dat daartoe leidt),   

• 50% lokaal eigendom (vastleggen in de beleidsregels dat lokale LEI 50% eigendom 

krijgt alvorens een verzoek tot bestemmingsplanaanpassing in behandeling wordt 

genomen. Zie aanpak gemeente Enschede: Enschede Energie wordt daardoor nu 

50% mede-eigenaar van zonnevelden die door commerciële partijen worden 

ontwikkeld),    

• participatie inwoners: in beleid, in inpassingsvoorwaarden, eigendom en verdeling 

opbrengsten (regel dat de LEI het met de inwoners moet regelen, regel niet de 

verdeling. Wees niet bevoogdend naar een LEI),   
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• zorg dat in de bestemmingsplannen en andere voorschriften de mogelijkheden zitten 
om de nieuwe energie-installaties (zon, gas, wind, enz.) te realiseren. Scheelt veel 
proceduretijd en bezwaren.  

• wees blij dat inwoners om niet hun nek uit steken en ondersteun dat: steun je lokale 

LEI met versterking organisatie, aangepaste leges, PR & communicatie, financiën 

(bv.  

gunstige lening of borgstelling). Help ze waar nodig in hun kracht te komen.  

• spreek die steun hard op uit, kan niet vaak genoeg. Gemeenten zijn er primair voor 

hun inwoners, niet voor Den Haag of Zwolle.  

• kom het gemeentehuis uit: zoek je inwoners en hun initiatieven op. Laat zien dat je 

betrokken bent.  

• maak als gemeente van de energietransitie iets positiefs, een feestje in plaats van 
een bedreiging. Het is complex, maar problematiseer niet. Houding moet zijn: 
schouders eronder, we gaan iets moois maken. Doe dat zorgvuldig, met de 
samenleving. Koppel mee met andere opgaven als transitie landbouw / circulaire 
landbouw, herstel natuur en landschap, enz. Waarborg dat de boeren een blijvend 
toekomstperspectief hebben als ze anders produceren. Bv. door productie van 
elektriciteit, biogas, warmte en stroken natuur. Aandachtspunt daarbij: financiering 
van de omslag. Bij werkzaamheden in de bebouwde kom voor bv. warmte of 
netwerkversterking: idem meekoppelen. Vier je feestjes!  

  
Wilma Paalman, Coöperatie Hellendoorn op Rozen U.A. en stichting Platform 

Duurzaam Hellendoorn :  

In aanvulling op het bovenstaande (niet veel meer dus).  
• Maak als gemeenten en provincie de urgentie van de energietransitie voortdurend 

duidelijk richting eigen organisatie, inwoners, organisaties en instellingen en 

ondernemers.  

• Zorg dat iedereen mee kan doen en kan profiteren van de energietransitie, niet alleen 

de mensen met geld, maar juist de mensen zonder geld. Er zijn door LEI’s al 

succesvolle voorbeelden ontwikkeld, b.v. Op Rozen Model 

(www.hofvantwenteoprozen.nl of www.opgewektrijssen.nl).  

• Gemeenten kunnen goedkoop geld lenen bij de BNG. Juist mensen zonder geld of 

met een laag inkomen kunnen vaak geen Energiebespaarlening krijgen en dus ook 

geen gebruik maken van subsidies en daardoor hun woning niet verduurzamen. 

Gemeenten zouden een fonds kunnen instellen of garant kunnen staan voor een 

lening zodat ook deze mensen hun woning kunnen verduurzamen. N.B.: Nog beter 

zou een object gebonden lening zijn waarbij het dus niet uitmaakt wie er woont.  

• Zorg als Twentse gemeenten voor randvoorwaarden waardoor LEI’s gemakkelijker 

projecten kunnen realiseren. Hof van Twente heeft bijvoorbeeld een regeling waarbij 

je pas leges hoeft te betalen op het moment dat je project doorgaat en je bijvoorbeeld 

dus SDE-subsidie ontvangt. Gaat het niet door dan betaal je een vast bedrag van ik 

dacht € 2.500. Kijk daarbij ook naar de grondslag voor de leges, bijvoorbeeld door 

alleen de constructie van een zonnepanelensysteem in de bouwkosten mee te 

nemen. Stel ook een reëel percentage als leges vast. Vaak zijn de werkzaamheden 

die de gemeente moet doen niet omvangrijk.  

• Er zijn zelfs gemeenten die hun WOZ-beleid hebben aangepast voor zonneparken en 

windmolens. Discussie is natuurlijk dat dit generiek beleid is, waardoor ook 

ontwikkelaars profiteren, maar bij het realiseren van de ambitie van 50 % lokaal 

eigendom (en meer) vervalt dit punt voor een belangrijk deel.  

  

http://www.hofvantwenteoprozen.nl/
http://www.hofvantwenteoprozen.nl/
http://www.oprozenfacilitair.nl/
http://www.oprozenfacilitair.nl/
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Bijlage 5  -  Brief Besluitvormingsproces voorlopig ontwerp RES Twente 1.0 (April 
2021) 

 
 
Datum:                6 april 2021  
Aan:                     Raden, Algemeen Bestuur en Provinciale Staten  
Onderwerp:   Besluitvormingsproces voorlopig ontwerp RES Twente 1.0 in twee fasen  
  

  

Beste volksvertegenwoordigers,  
  

De komende weken ligt het voorlopig ontwerp RES Twente 1.0 voor in jullie raden, AB en PS. In dit 
bericht informeren wij jullie, in lijn met de eerdere berichtgeving door de projectorganisatie RES 
Twente, over het proces en de werkwijze rondom het indienen van moties. De bedoeling is om 
samen heel helder voor ogen te hebben wanneer wat moet gebeuren.  
Zoals jullie weten heeft de Initiatiefgroep RES Twente eerder een procesadvies geschreven aan de 
stuurgroep. Hierin is een extra opiniërende fase voorgesteld voor  
volksvertegenwoordigers, voorafgaand aan de definitieve besluitvorming. Dit advies is één op één 
overgenomen. We zitten nu in die fase. Dit is dus hét moment om als volksvertegenwoordiger aan te 
geven waar de RES bijgestuurd zou moeten worden.  
  

  

Proces: opiniërende fase (april 2021) en besluitvormingsfase (juni 2021)  
  

De Twentse bestuurders hebben de afgelopen tijd gewerkt aan het voorlopig ontwerp RES Twente 
1.0. Nu is het aan jullie als volksvertegenwoordigers.   
In deze eerste opiniërende ronde wordt het voorlopig ontwerp RES Twente 1.0 via een raadsvoorstel 
aan jullie voorgelegd. Dat betekent het volgende:  

• Jullie kunnen moties indienen. Door het indienen van moties wordt helder welke 

standpunten op een meerderheid kunnen rekenen.   

• De aangenomen moties (en lokale sfeerimpressies die de griffiers optekenen) worden 

gedeeld met de stuurgroep.  

• De stuurgroep weegt samen met de bestuurders de moties en betrekt deze bij het definitieve 

ontwerp RES Twente 1.0.  

• Per ingebrachte motie geeft de stuurgroep aan op welke wijze deze is opgenomen, ofwel 

beargumenteert zij de (gedeeltelijke) afwijking.  

• Elke bestuurder bespreekt het definitieve ontwerp op zijn of haar eigen wijze met de eigen 

gemeenteraad.  

• Dit definitieve ontwerp wordt in de periode 18 mei tot 30 juni ter besluitvorming 

aangeboden aan jullie als Twentse volksvertegenwoordigers.   

  

Hoe verder?  
Op 1 juli moeten de RES regio’s de definitieve RES’en bij het landelijke NP RES indienen. Het is in het 
kader van procesefficiency het meest wenselijk dat deze extra ingelaste opiniërende fase goed wordt 
benut voor moties etc., zodat in de fase van de finale besluitvorming er een RES 1.0 voorligt die zo 
goed als ‘af’ is en op draagvlak van de volksvertegenwoordigers kan rekenen.   
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Instrument opiniërende fase: motieformat  
  

Voor het indienen van moties heeft de Initiatiefgroep een format ontwikkeld. Wij adviseren jullie om 
gebruik te maken van dit format. Je vindt dit format in de bijlage.  

 

Heb je moties in ontwikkeling en wilt je deze delen en/of samen schrijven met 
volksvertegenwoordigers uit andere gebieden, dan zijn daarvoor een aantal suggesties:  

• Je kunt (concept) moties delen via partijlijnen;   

• Tussen fracties in jullie eigen gremia en  

• Tussen de regionale partners (14 gemeenten, ABwaterschap, PSprovincie).  

• Dit kan met behulp van de linking-pin en de Initiatiefgroep RES Twente.  

• Door een mail te sturen naar h.vink@regiotwente.nl kunnen wij deze (concept) moties 

toevoegen aan een ‘regionale motiebank’. Deze motiebank is openbaar en inzichtelijk voor 

alle volksvertegenwoordigers. 

 

De griffiers verzamelen de definitieve moties en sfeerimpressies en sturen deze naar de  
Stuurgroep RES. De moties worden op dat moment ook in de speciaal opgerichte ‘motiebank’ 
opgenomen. Deze moties geven jou een beeld van de standpunten van de andere raden, AB en PS en 
kunnen dienen als inspiratie.   
  

Heb jij vragen of opmerkingen over bovenstaande informatie? Raadpleeg jouw griffier of neem 
contact op met de secretaris van de Initiatiefgroep RES Twente.  
  

Wij wensen jou veel succes met de bespreking van het voorlopig ontwerp RES Twente 1.0.  
  

Met vriendelijke groet,  
  

Initiatiefgroep RES Twente 
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Bijlage 6 - Leeslijst  
 

▪ Bijeenkomst beslissers RES Twente 1.0  (oktober 2020) 
Op 29 oktober 2020 organiseerde de RES Twente een informatiebijeenkomst 
voor raadsleden, leden van het Algemeen Bestuur van het waterschap en 
Statenleden. Tijdens deze bijeenkomst is toegelicht hoe we de komende periode 
samen invulling geven aan de RES Twente 1.0.  
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=-8-7mAjfA_A 

 
▪ Interview Democratie in Actie: Innovatietraject RES Twente: volksvertegenwoordigers 

aan zet (oktober 2020) 
 
Link: https://lokale-democratie.nl/groups/view/e90f7550-889d-4cbc-8087-
ec19de6f7eee/democratische-energietransitie/blog/view/e047c120-b24e-48e0-83b1-
9b970dae8a27/innovatietraject-res-twente-volksvertegenwoordigers-aan-zet 

 
▪ Twenteraad: Infosessie RES Twente (november 2020) 

Op 19 november 2020 organiseerde de Twenteraad een informatiebijeenkomst 
over de RES Twente voor raadsleden, leden van het Algemeen Bestuur van het 
waterschap en Statenleden. De interesse in het onderwerp was groot. Tijdens 
deze avond waren bijna 100 deelnemers aanwezig  
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=CXw8ML4M0n8 

 

▪ Twenteraad - RES Twente 1.0: Van Oordeelsvorming Naar Besluitvorming (mei 
2021) 
Op 19 mei 2021 heeft de initiatiefgroep RES Twente een bijeenkomst 
georganiseerd voor de Twenteraad. Bestuurlijk trekker van de RES Twente Louis 
Koopman en programmamanager Jan Jaap Kolkman waren te gast. 

 
Onder leiding van dagvoorzitter Annette Zwiep zijn de kartrekkers van de 
initiatiefgroep RES Twente in gesprek gegaan met hen over de moties en reacties 
van de volksvertegenwoordigers. Ook statenlid Sybren Stelpstra was te gast als 
linking-pin van de Provinciale Staten.  
 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=YGY1gLvIZRY 
 

▪ Interview Nationaal Programma RES: Raadslid: ‘RES voelde als bestuurdersfeestje’ 
(juni 2021) 

 
Link: https://www.regionale-energiestrategie.nl/praktijkverhalen/1973612.aspx 

 
▪ DiAmanten: Bouwstenen voor de lokale democratie (vanaf pagina 40) (september 

2021) 
 

Link: https://lokale-democratie.nl/file/download/e1a74e7b-fdcf-4d14-8344-
c57bbb0c0e74/bouwstenen-voor-de-lokale-democratie-democratie-in-actie.pdf 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-8-7mAjfA_A
https://lokale-democratie.nl/groups/view/e90f7550-889d-4cbc-8087-ec19de6f7eee/democratische-energietransitie/blog/view/e047c120-b24e-48e0-83b1-9b970dae8a27/innovatietraject-res-twente-volksvertegenwoordigers-aan-zet
https://lokale-democratie.nl/groups/view/e90f7550-889d-4cbc-8087-ec19de6f7eee/democratische-energietransitie/blog/view/e047c120-b24e-48e0-83b1-9b970dae8a27/innovatietraject-res-twente-volksvertegenwoordigers-aan-zet
https://lokale-democratie.nl/groups/view/e90f7550-889d-4cbc-8087-ec19de6f7eee/democratische-energietransitie/blog/view/e047c120-b24e-48e0-83b1-9b970dae8a27/innovatietraject-res-twente-volksvertegenwoordigers-aan-zet
https://www.youtube.com/watch?v=CXw8ML4M0n8
https://www.youtube.com/watch?v=YGY1gLvIZRY
https://www.regionale-energiestrategie.nl/praktijkverhalen/1973612.aspx
https://lokale-democratie.nl/file/download/e1a74e7b-fdcf-4d14-8344-c57bbb0c0e74/bouwstenen-voor-de-lokale-democratie-democratie-in-actie.pdf
https://lokale-democratie.nl/file/download/e1a74e7b-fdcf-4d14-8344-c57bbb0c0e74/bouwstenen-voor-de-lokale-democratie-democratie-in-actie.pdf

