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Voorstel 

(geanonimiseerd)

Instemmen met de Startnota Regionale Energie Strategie Twente (RES-Twente) inclusief de 

duidingsnotitie. 

Argumenten 

Het proces rondom de RES Twente loopt al geruime tijd. U bent meerdere malen 

geïnformeerd over de stand van zaken. 

Met dit voorstel willen wij u op de hoogte brengen van de stand van zaken rondom de 

startnota. Op 17 december 2019 heeft het college het besluit genomen om de Startnota 

Regionale Energie Strategie Twente (RES-Twente) voor kennisgeving aan te nemen. Het 

belangrijkste argument hiervoor zat in de teksten in de startnota over zoekgebieden. Als 

gemeente Hof van Twente hebben we altijd aangegeven niet met zoekgebieden te gaan 

werken. Vanuit de regio en de Provincie hebben wij daarom een duidingsnotitie bij de 

startnota ontvangen (26 maart 2020). Hierin wordt aangegeven dat er in de RES geen 

sprake is van een regionaal opgelegd kader gericht op het aanwijzen van zoekgebieden. 

Daarnaast staat in de concept RES, over de bouwsteen zoekgebieden, de volgende zin 

opgenomen: 

Voor enkele Twentse gemeenten past deze bouwsteen niet bij het lokale beleid. Zij wisselen 

dit om voor een andere invulling met gelijke opbrengst.(bron; concept RES-Twente; pag. 23) 

Binnen het RES proces wordt het belangrijk gevonden dat alle deelnemende gemeenten 

instemmen met de startnota. Door de toevoeging van de duidingsnotitie bij de startnota en 

het citaat in de concept RES Twente is ons belangrijkste argument om niet in te stemmen 

weggenomen. Om deze reden ligt nu het voorstel voor om in te stemmen met de startnota 

met de toevoeging van de duidingsnotitie. 

Risico’s 

Het risico bestond dat we met het aannemen van de startnota ook met zoekgebieden zouden 

moeten gaan werken. Met de duidingsnotitie en de opgestelde concept RES is duidelijk dat 

we als Hof van Twente met het ondertekenen van de startnota ons niet committeren aan 

zoekgebieden. 

Alternatieven 

Niet in stemmen met de startnota inclusief duidingsnotitie. Dan blijven we binnen het RES 

Twente verband de enige gemeente die de notitie niet heeft vastgesteld. Er zijn geen directe 

juridische gevolgen, wel kan dit van invloed zijn op het proces. Bij de opstelling van de RES 

1.0 kan dit duidelijk worden. 



Vervolg 

Er wordt een proces gevolgd om te komen tot een RES 1.0. Naar verwachting zal deze 1 juli 

gereed zijn voor indiening bij het rijk. Daaraan voorafgaand wordt u geïnformeerd over de 

inhoud. 
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