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Op weg naar 
RES Twente 2.0
Tussenstand

Samen 
de stap 
maken



Het coördinatieteam van de Regionale Energie Strategie (RES) Twente heeft, op verzoek van 
de bestuurlijk trekker van de RES Twente, Louis Koopman, de ´Tussenstand op weg naar RES 
Twente 2.0´ opgesteld. Deze tussenstand is tevens bedoeld als inbreng voor de toekomstige 
coalitieakkoorden voorjaar 2022. Uitgangspunt voor deze tussenstand zijn de doelen, zoals 
vermeld in de RES Twente 1.0.

Tijdens het schrijven van deze tussenstand werden de resultaten gepresenteerd van ´Climate 
Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability´ (IPCC). Hierin wordt nogmaals benadrukt 
dat de klimaatverandering in een verder stadium is dan we eerder hebben aangenomen. Ook is 
een oorlog uitgebroken tussen Rusland en de Oekraïne, waardoor de olie en gasprijzen extreem 
zijn verhoogd. Bovendien wordt de gaswinning in Groningen mogelijk stopgezet, waardoor we 
afhankelijk zijn van de gastoevoer vanuit het buitenland. De beschikbaarheid en betaalbaarheid 
van aardgas staat mede hierdoor sterk onder druk. Dit lijdt tot enorme kostentoename voor 
inwoners en bedrijven met energiearmoede tot gevolg. Hierdoor is de energietransitie in 
Twente, maar ook in de rest van Nederland, nog urgenter.

Echter, het proces om de gezamenlijke doelen te realiseren, verloopt te langzaam. De provincie 
Overijssel maakt zich zorgen over de realisatie van de gezamenlijk vastgestelde doelen in de 
RES-sen. De gemeenten ontvangen daarom vrijwel gelijktijdig aan deze tussenstand, een brief 
van Gedeputeerde Staten van provincie Overijssel, waarin wordt geconstateerd dat de realisatie 
van de RES-sen 1.0 achterblijven bij de gezamenlijk vastgestelde ambities. Het College van 
Gedeputeerde Staten initieert hiervoor gesprekken met de gemeenten op de kort termijn. 

In deze tussenstand informeren we u op hoofdlijnen, voor meer informatie verwijzen we naar 
de RES Twente 1.0 en de website www.energiestrategietwente.nl.
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https://energiestrategietwente.nl/assets/media/210518_Doelen-RES-Twente.pdf
https://energiestrategietwente.nl/res-twente-1-0-strategische-koers
https://www.energiestrategietwente.nl


1. De Twentse opgave 
Regionaal hoofddoel uit de RES Twente 1.0: 1,5 TWh duurzame 

opwek elektriciteit 

•  Verschuiving van de huidige verhouding in de  

energiemix wind/zon richting 60/40% op regionale schaal. 

•  In de RES Twente 2.0 brengen de partners alle zoekgebieden 

voor wind/zon in kaart. 

•  Vergunningen voor energieprojecten wind/zon moeten  

voor 1 januari 2025 verleend zijn.

•  Afstemming over investeringsprogramma´s van de  

netbeheerders vindt plaats aan de programmeertafels.

Regionaal hoofddoel uit de RES Twente 1.0: Regionale Structuur 

Warmte om Twente te ontwikkelen als warmteregio 

•  Beschikbare duurzame (boven)lokale warmtebronnen 

optimaal inzetten om gebouwen te verwarmen via de warmte 

infrastructuur. Deze Regionale Structuur Warmte kent een 

wisselwerking met de Transitievisie Warmte van gemeenten. 

Afspraken over het verdeelvraagstuk worden vastgelegd, met 

de maatschappelijke kosten als belangrijkste criterium. 

•  Coalities van gemeenten en partners verkennen de mogelijk-

heden voor het ontwikkelen van een Regionaal Warmtenet 

Twente en creëren de voorwaarden om het potentieel aan 

biogas/groengas te benutten.

Naast deze hoofddoelen legt de Twentse Energie Agenda de 

verbinding met de andere maatschappelijk opgaven, arbeidsmarkt 

en innovatieve ontwikkelingen. Hierin wordt samengewerkt met 

diverse kennisinstellingen en het bedrijfsleven.  

Communicatie en participatie zijn cruciaal voor de maatschappelijke 

acceptatie van de energietransitie. Deze zijn ondersteunend aan de 

bovenstaande doelen en de stand van zaken is opgenomen in deze 

tussenstand.
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De energietransitie 
is urgenter dan ooit, 
maar het duurt te 
lang voordat we onze 
doelen realiseren.

“
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2. De tussenstand: waar staan we nu?

2.1 DUURZAME OPWEK ELEKTRICITEIT
In hoeverre kunnen we onze gezamenlijke ambitie van 1,5 TWh 

realiseren aan duurzaam opgewekte elektriciteit? Het verbruik aan 

elektriciteit is met 5,5% gestegen en het gasverbruik is met 5,1% 

gedaald ten opzichte van het verbruik in 2016. 

Per 1 december 2021 is 239 GWh aan duurzame opwek elektriciteit 

gerealiseerd. Dit is 16% van het beoogde doel van 1,5 TWh in 2030. 

Er zit voor 790 GWh aan projecten in de pijplijn. Dat is 53% van het te 

behalen einddoel. 

In de categorie ‘Nog te realiseren’ moeten nog projecten worden 

gerealiseerd voor 1 juli 2023. In totaal gaat het om (119 GWh + 352 

GWh) = 471 GWh om het einddoel van 1,5 TWh in 2030 te behalen. 

Hiervan is 352 GWh nog niet opgenomen in het huidige bod. 

Daarnaast moet er rekening mee worden gehouden dat projecten 

gaan afvallen, die nu nog in de pijplijn zijn opgenomen.  

Verhouding zon wind
Op dit moment lijkt de afgesproken beweging richting 60% wind en 

40% zon als energiemix per 2030 niet haalbaar. De inspanningen 

die gemeenten laten zien, bieden geen perspectief op de bijstelling 

van de beoogde mix. Dit is bijna Twentebreed. Op dit moment 

ligt de verhouding op 90% zon- en 10% windprojecten op basis 

van wat er in de pijplijn zit in Twente. Bovendien is slechts 16% 

gerealiseerd en dat wordt volledig ingevuld met zonne-energie. Als 

deze verhouding zo blijft, kunnen de maatschappelijke meerkosten 

toenemen tot 365 miljoen euro. Als we de gewenste verhouding 

van 60/40 voor wind/zon willen bereiken, dan is extra inzet nodig 

om de energiemix te wijzigen.

Zoekgebieden wind
De zoekgebieden/uitsluitingsgebieden voor windenergie zijn nog niet 

over heel Twente vastgelegd. Projectlocaties zijn nog niet bekend, 

evenals de omvang van mogelijke projecten. Op basis van de huidige 

stand van zaken rondom de zoekgebieden en uitsluitingsgebieden 

kunnen de netbeheerders geen investeringsbeslissingen 

nemen en hun programmering en planning afstemmen. Om 

de (grensoverschrijdende) zoekgebieden te concretiseren naar 

projectlocaties is extra inzet nodig. Hierbij wordt aandacht gevraagd 

voor de mogelijke koppelkansen met andere maatschappelijke 

opgaven, zoals de gebiedsgerichte aanpak stikstof.

Zonne-energie 
De grote hoeveelheid plannen voor zon op veld en zon op dak liggen 

goed op koers. Punt van aandacht blijft de disbalans die zonne-

energie veroorzaakt in de energiemix. 

Netbeheerders stemmen investeringsprogramma af
De netbeheerders (Tennet, Enexis en Coteq) hebben de investerings-

programma’s gepubliceerd en gaan investeren in het verzwaren van 

het netwerk. De netcongestie wordt deels veroorzaakt door  

de onevenwichtige energiemix ten gevolge van relatief veel  

zonne-energie. Door middel van gesprekken aan de programmeer-

tafel tussen netbeheerders, RES Twente en buurgemeenten wordt 

afgestemd wat logische clusters zijn van gemeenten. We vragen de 

gemeenten om opweklocaties te concretiseren en te werken aan een 

evenwichtige energiemix tussen wind/zon. 

Nog te realiseren 

  31%
(471 GWh)

Pijplijn 

    53% 
(790 GWh)

 
Gerealiseerd 

  16%
(239 GWh)

De omvang in GWh is aangegeven vanuit de gemeenten en de concrete aanvragen bij het RVO. Dit kan per project verschillen.
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2.2 REGIONALE STRUCTUUR WARMTE
Twente heeft veel potentie om zich te ontwikkelingen als 

warmteregio. Een coalitie van gemeenten en regionale partners 

verkent de mogelijkheden voor het benutten van warmtebronnen en 

ontwikkelen een warmte-infrastructuur:

•  Warmtenetten: Gemeenten Hengelo, Enschede en Borne 

verkennen samen met Twence de mogelijkheden voor 

het benutten van de beschikbare duurzame warmte door 

middel van een Regionaal Warmtenet Twente voor de 

stedelijke omgeving van Twente. De uitkomsten van dit 

haalbaarheidsonderzoek worden eind 2022 verwacht. 

•  Biogas/Groengas: Haaksbergen, Hof van Twente, Twenterand 

en Wierden overwegen aan te sluiten bij het initiatief in 

Noord-oost Twente waarbij het potentieel aan biogas/groengas 

vanuit monomestvergisting op boerenerven wordt benut. Zij 

verkennen samen met Cogas en Twence de mogelijkheden 

om de productie van biogas optimaal te benutten (centraal/

decentraal) en binnen de gemeentelijke beleidskaders opwek 

van biogas mogelijk te maken. Ook worden mogelijkheden 

verkend om het bestaande aardgasnet en de bestaande niet 

gebruikte gasleidingen te benutten voor biogas/groengas.  

 

De productie van biogas/groengas is een win-winsituatie en biedt 

kansen voor de agrarisch ondernemers om de stikstofuitstoot te 

beperken. Oproep is om binnen de gemeentelijke beleidskaders 

opwek van biogas mogelijk te maken.

Verder sluit Twente aan bij een onderzoek om de mogelijkheden 

rondom bodemwarmte en geothermie als warmtebron in kaart  

te brengen, omdat deze bronnen op langere termijn de  

warmte-aanvoer kunnen garanderen op grote schaal.

Transitievisie Warmte en wijkuitvoeringsplannen
De Transitievisie Warmte is door 11 gemeenteraden vastgesteld.  

Enschede, Haaksbergen en Hengelo hebben de Transitievisie  

Warmte nog niet vastgesteld. 

Alle gemeenten zijn inmiddels bezig met wijkplannen. Woningge-

richte aanpakken worden vooral omarmd in plattelands-gemeenten, 

waar individuele oplossingen vereist zijn. Een overzicht van welke 

wijk met welke warmtebron wordt verwarmd, is nog in ontwikkeling 

binnen de monitor. Dit overzicht is nog niet door alle gemeenten 

aangeleverd en wordt in een volgende ronde gevuld. Tijdens het 

derde kwartaal 2022 zal hiervoor beeldmateriaal beschikbaar zijn.

2.3  COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE
In de RES Twente 1.0 is afgesproken dat de omgeving wordt 

betrokken bij de Twentse energietransitie en (sub)regionale 

samenwerking. Zo kunnen we de belangen vanuit verschillende 

perspectieven beter met elkaar verbinden, samen tot integrale 

oplossingsrichtingen komen, win-winsituaties creëren en beter 

gehoor geven aan de milde meerderheid. 

Op weg naar RES Twente 2.0 wordt gewerkt aan:

-  Een regionale meedenktank: aan de slag vanuit verschillende 

perspectieven en een integrale adviserende rol rondom 

concrete vraagstukken. De bestuurlijke adviesgroep brengt de 

tussenresultaten en adviezen van de meedenktank in het  

Breed Bestuurlijk Overleg in. 

-  Een Twents Energie Forum: informeren en betrekken  

inwoners en ondernemers en breed inventariseren van 

opinies. De deelnemers bepalen mede welke thema´s 

worden besproken en welke werkvorm wordt ingezet. Via de 

bestuurlijke adviesgroep wordt de inbreng ingebracht in het 

Breed Bestuurlijk Overleg. 

-  Een handreiking lokaal eigendom: Samen met de Lokale 

Energie Initiatieven Twente is een handreiking lokaal eigendom 

gerealiseerd om minimaal 50% lokaal eigendom te kunnen 

realiseren voor de duurzame opwek elektriciteit én de 

warmteopgave.

-  Een handreiking omgevingsadviesraden: Voor de realisatie van 

een handreiking omgevingsadviesraden in de subregionale 

samenwerking, sluit de RES Twente aan bij het proces onder 

begeleiding van provincie Overijssel om een handreiking te 

realiseren voor gebiedsprocessen.

Op 10 maart 2022 heeft een vertegenwoordiging van onder meer 

de Lokale Energie Initiatieven en Twentse Noabers een manifest 

aangeboden aan de gemeenten en RES Twente. Deze is ondertekend 

door 26 organisaties. Zij roepen de Twentse gemeenten op om 

grotere stappen te zetten in de Twentse Energie transitie, maar ook 

voor het verbeteren van de biodiversiteit, de circulaire landbouw en 

vergroening. De Lokale Energie Initiatieven benadrukken dat lokaal 

eigendom de succesfactor is voor het slagen van de energietransitie, 

ook om betrokkenheid en betaalbaarheid te creëren. 

De inwonerscommunicatie ligt primair bij de gemeenten.  

De RES organisatie is hierbij faciliterend.
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We vragen de inzet van gemeenten om op lokaal niveau keuzes te maken, beleid te maken voor het realiseren van 

duurzame opwek elektriciteit met meer wind voor een goede verhouding van wind/zon en te zorgen dat gebouwen aan 

kunnen sluiten op een duurzame warmtebron. Ook al is dit geen eenvoudige opgave.

Voor zowel de elektriciteitsopgave, als de warmteopgave, vragen we de gemeente om dit samen met de inwoners en 

ondernemers te doen en minimaal 50% lokaal eigendom te realiseren. 

We vragen op regionaal niveau om een optimalisatieslag. Dat vereist afstemming tussen (buur)gemeenten, de RES 

Twente, waterschap en provincie, een open vizier voor andere maatschappelijke opgaven en ruimte voor dialoog vanuit 

verschillende perspectieven.

Voor de warmteopgave vragen we om collectieve oplossingen op wijkniveau breder uit te rollen en door te vertalen naar 

andere wijken en gemeenten. Hierbij zal de aanpak voor de warmteopgave nooit op zichzelf staan, maar moet altijd 

verbinding worden gezocht met verbeteracties voor bijvoorbeeld klimaatadaptatie.

Om de opgave te kunnen realiseren is afstemming nodig met de netbeheerders. Ook daarin vragen we de gemeenten om 

actief deel te nemen en te zorgen voor concrete opweklocaties.

Geef tijdens gesprekken tussen de nieuwe gemeentebesturen en de provincie Overijssel aan wat de gemeente nodig 

heeft om zich extra in te zetten om de doelen op regionaal niveau alsnog te realiseren.

Gebruik de Lokale Energie Initiatieven als buitenboordmotor. Zij kunnen en willen helpen. Maar ze vragen van de overheid: 

“Toon bestuurlijk lef en gebruik onze expertise!”

3. Onze oproep
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3. Onze oproep

COLOFON 

Bestemd voor:

•   Huidige en toekomstige Colleges Burgemeester en  

Wethouders en gemeenteraden

• Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur, Waterschap Vechtstromen

• Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten, Provincie Overijssel

• Direct-betrokkenen RES Twente

•  Twentse kennisinstellingen, maatschappelijke  

(belangen)organisaties en alle geïnteresseerden

Datum:

Maart 2022 

Realisatie:

Coördinatieteam RES Twente

Op verzoek van: 

Bestuurlijk trekker RES Twente, Louis Koopman

Vormgeving: 

Nu reclame
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