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Voorstel 

(geanonimiseerd)

Kennisnemen van de procesplanning van het proces RES en de Warmtetransitievisie. 

Argumenten 

Aanleiding 

In de raadvergadering van 20 mei 2020 heeft de gemeenteraad twee moties aangenomen 

over het proces RES. 

De inhoud van de eerste motie heeft betrekking op het belang van deelname in het proces 

RES Twente. De raad dringt er bij het college op aan om te blijven participeren in het traject 

en bij de raad de keuzes voor duurzame energieprojecten te laten liggen. Belangrijk daarbij 

zijn een zorgvuldige voorbereiding en participatie. De raad heeft de wens om de eigen 

routekaart leidend te laten zijn bij de eigen duurzaamheidsambities. Daarnaast worden 

kansen gezien in het regionaal samenwerken op onderzoek en toepassing van nieuwe en/of 

gezamenlijke duurzaamheidsmogelijkheden. 

De tweede motie verwoordt het verzoek aan het college om vóór 15 september een 

procesplanning op te stellen waaruit duidelijk wordt wat het duurzame energie bod van de 

gemeente wordt binnen de RES. Dit bod moet ingediend zijn vóór 1 juli 2021. Uit het bod 

moet blijken hoeveel energie er opgewekt gaat worden, op welk moment, met welke 

middelen en op welke plaatsen. 

Aanvullend is gevraagd om vóór 1 december 2020 een procesplanning op te stellen voor de 

warmtetransitievisie zodat vóór 1 juli 2021 duidelijk is waar, hoe en wanneer huizen en 

bedrijven van het aardgas afgaan. Er wordt aandacht gevraagd voor de rol van de raad en 

andere belanghebbenden in het proces. 

Proces RES 

De gemeente neemt deel aan het proces RES Twente. Begin juni heeft Twente haar concept 

RES officieel aangeboden aan het Nationaal Programma RES. Het voorstel beschrijft de 

mogelijkheden om in Twente elektriciteit op te wekken uit zon en wind. De gemeente heeft 

een concept bod neergelegd dat gelijk staat aan 30% duurzame opwek van energie in de 

gemeente in 2030. Conform de spelregels van de RES mogen particuliere huiseigenaren 

(<1 mw) niet meegeteld worden in de duurzame opwek. Mondeling heeft de gemeente Hof 

van Twente al de toezegging gedaan dat zij het gedane bod wel kunnen verhogen tot 50%. 

Deze toezegging is nog niet opgenomen in de concept RES. 

In de zomerperiode, tot 1 oktober, gaat het Nationaal Plan RES de biedingen van alle regio's 

beoordelen. De opgave van de regio bedraagt 1,5 TW. Wanneer blijkt dat er een verschil is 

tussen de opgave en de biedingen wordt dit teruggelegd naar de deelnemende gemeenten 

en wordt gezocht naar een verhoging van de biedingen. Op 1 juli 2021 moet de RES 1.0 

definitief ingediend worden bij het rijk. 



Processtappen gemeente 

De gemeente werkt aan een update van de routekaart. De ontwikkelingen op het gebied van 

duurzame energieopwek gaan heel snel en we hebben ervaring opgedaan met projecten hoe 

processen kunnen verlopen. In het 4e kwartaal wordt de update van de routekaart 

aangeboden aan de raad. 

De warmtetransitievisie is verplicht gesteld vanuit het klimaatakkoord. In deze visie zal 

beschreven worden hoe de gemeente Hof van Twente aankijkt tegen de omzetting van 

aardgas naar andere warmtebronnen. Hiervoor is eind 2019 al een eerste verkenning 

gedaan naar mogelijkheden. Deze uitkomsten worden betrokken bij het vervolg. Er wordt in 

het derde kwartaal gestart met een onderzoeksopzet. In het vierde kwartaal wordt de raad 

geïnformeerd over de planning en opzet. 

De gevraagde procesplanning is in bijlage 1 schematisch weergegeven. 

Risico’s 

Het proces RES en Warmtetransitievisie zijn processen waar verschillende aspecten invloed 

op kunnen uitoefenen. Mocht er sprake zijn van een afwijking in de planning dan wordt de 

raad hiervan op de hoogte gesteld. 

Alternatieven 

Het gaat hier om een realistische tijdplanning. Afhankelijk van de inhoud kunnen keuzes 

gemaakt worden. De alternatieven hebben betrekking op die keuzes en minder op de 

voorgelegde planning. 

Vervolg 

De projecten worden uitgevoerd conform het voorstel. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
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