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De Regionale Energiestrategie(RES) Twente vraagt colleges, bestuur, volksvertegenwoor- 

digers (14 Twentse gemeenteraden, Algemeen Bestuur waterschap Vechtstromen en 

Provinciale Staten) om het strategische koersdocument RES Twente 1.0 vast te stellen en zo 

bij te dragen aan de doelen uit het Nationaal Klimaatakkoord. Tevens wordt gevraagd 

akkoord te gaan met een inspanningsverplichting om de doelstellingen voor zowel duurzame 

opwek elektriciteit als voor de warmteopgave te realiseren. De bijlagen bestaan uit 

achtergrondinformatie en worden niet vastgesteld. 

Voorstel 

De Regionale Energiestrategie (RES) Twente 1.0 als strategisch koersdocument vast te 

stellen. 

Argumenten 

De RES Twente 1.0 is opgeleverd in de vorm van een strategisch koersdocument en een 

bijlagenboek. Het koersdocument wordt voorgelegd ter besluitvorming. In het koersdocument 

wordt naar de bijlagen met achtergrondinformatie verwezen waar nodig. De procesafspraken 

zijn opgenomen in hoofdstuk 2. De volgorde van deze afspraken is gewijzigd en er zijn 

afspraken herschreven of toegevoegd. Dit is bedoeld ter verduidelijking voor de besluit- 

vorming. De wijzigingen in de procesafspraken zijn doorgevoerd naar aanleiding van de 

reacties die zijn ontvangen. De RES Twente komt hiermee tegemoet aan de kansen en 

zorgen van volksvertegenwoordigers, partners en belanghebbenden. 

Moties en reacties colleges en raden op voorlopig ontwerp RES 1.0 april 2021 

U heeft, als Raad van de gemeente Hof van Twente, op het voorlopig ontwerp RES 1.0 een 

reactie ingediend en diverse belanghebbenden hebben in diverse bijeenkomsten en 

gesprekken hun inbreng geleverd. In bijlage 1 van de RES Twente 1.0 is de rode draad van 

de reacties aangegeven en hoe de reacties en moties zijn verwerkt. 

Twentse Energieagenda 

Een aantal moties en opmerkingen van belanghebbenden gaat over mogelijke ontwikke- 

lingen van nieuwe technieken en de onderlinge afstemming van projecten en lokale 

koppelkansen. Hiervoor wordt in de periode van de RES 1.0 naar de RES 2.0 gewerkt met 

een Twentse Energieagenda. Hierin wordt een programmeertafel en een onderzoekstafel 

gevormd met partners uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheden om ontwikkelingen op de 

voet te volgen en kansen te kunnen signaleren voor Twente. 

Tijdens het bestuurlijke afstemmingsoverleg is aangegeven dat de RES Twente 1.0 gezien 

moet worden als een strategisch koersdocument. Elke partij afzonderlijk zal zich zwaar- 

wegend inspannen om de bijdrage aan duurzame elektriciteit opwek in GWh die ze hebben 

toegezegd ook te gaan realiseren onderweg naar 2030 en draagt daarnaast bij aan de 

uitwerking van de regionale structuur warmte van Twente (in coalities). 



Wanneer een college of raad uiteindelijk niet instemt met de definitieve RES 1.0 kan het 

escalatie-model, zoals omschreven in de startnota RES Twente in werking worden gesteld. 

Dit houdt in dat wanneer de bijdrage van de regio Twente te laag is of bepaalde gemeenten 

onvoldoende willen bijdragen de provincie haar sturingskracht zal inzetten. Deze sturings- 

kracht wordt opgebouwd vanuit de voorkantsamenwerking (praten, confronteren en 

aanspreken) en kan uiteindelijk leiden tot een aan gemeente toegewezen aandeel in het 

regionale plan. Alle partijen hebben de startnota vooraf vastgesteld. 

Procesafspraken 

Gemeenten zijn onderweg naar de RES Twente 1.0 aan de slag gegaan met de vormgeving 

van het lokale beleid en hebben zoekgebieden voor grootschalige opwek bekend gemaakt, 

uitsluitingsgebieden aangewezen of energieprojecten vanuit de samenleving gefaciliteerd. 

Gemeenten volgen daarin hun eigen werkwijze of tempo. 

De gemeente Hof van Twente heeft ervoor gekozen om haar eigen Routekaart richting 2035 

te volgen. 

  
Resultaten van overleg en inspraak (inclusief burgeri tief) 

Parallel aan de ontwikkeling van de concept RES Twente naar de RES Twente 1.0 hebben 

diverse momenten plaatsgevonden, waarbij de bestuurders van de betrokken partners uit 

Twente met elkaar hebben gesproken over hun bijdrage aan de klimaatdoelstellingen. 

Tevens hebben op lokaal en regionaal niveau diverse bijeenkomsten plaatsgevonden voor 

inwoners en belanghebbenden vanuit verschillende perspectieven. 

Inwoners, belangenorganisaties en volksvertegenwoordigers maken zich zorgen of het 

informeren en betrekken van de inwoners en ondernemers in Twente in voldoende mate is 

gebeurd. Als regionaal uitgangspunt stelt de RES Twente dat vervolgstappen in afstemming 

met de omgeving moeten worden gerealiseerd door sub-regionale samenwerking, gebieds- 

gerichte en grensoverschrijdende participatie en met minimaal 50% lokaal eigendom. 

De lokale en regionale inbreng van de belanghebbenden is gebundeld en staat medio mei op 

www.energiestrategietwente.nl met een verwijzing naar de wijze waarop de inbreng is 

verwerkt in de RES Twente 1.0. 

Risico’s 

Wanneer uw raad uiteindelijk niet instemt met de definitieve RES Twente1.0 kan het 

escalatie-model, zoals omschreven in de startnota RES Twente in werking worden gesteld. 

Alle partijen hebben de startnota vooraf vastgesteld. 

Alternatieven 

U kunt geen alternatieven meer aandragen. 

Vervolg 

Uiterlijk 8 juli 2021 dient het besluit van uw raad ter kennis te worden gebracht aan de 

stuurgroep van de RES Twente 1.0. Op 10 juli 2021 zal de voorzitter van de stuurgroep de 

Regionale Energiestrategie Twente 1.0 overhandigen aan de NP RES. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
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