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Doel 

(geanonimiseerd)

Het doel is dat, na behandeling en verwerking van de reacties gemaakt door de colleges en 

raden van alle 14 gemeenten, een definitief RES 1.0 wordt opgesteld door de stuurgroep 

RES Twente 1.0. De definitieve RES Twente 1.0 zal in mei of juni aan de raad worden 

voorgelegd. De colleges en raden van alle 14 Twentse gemeenten worden nu eerst in de 

gelegenheid gesteld een reactie te geven op het voorlopig ontwerp RES 1.0. 

Voorstel 

1. Akkoord gaan met commitment over de wens om gezamenlijk de RES Twente 1.0 als 

strategisch koersdocument te realiseren. 

2. Akkoord gaan met commitment op de gezamenlijke ambitie van de 14 Twentse 

gemeenten, waterschappen en provincie: 

a. In 2030 willen we samen in Twente 1,5 Terawattuur (TWh) duurzaam elektriciteit 

opwekken met een combinatie van zonne- en windenergie, 

ij elke gemeente zelf verantwoordelijk is voor de eigen bijdrage in GWh. 

is overprogrammering in de planfase mogelijk nodig, vanwege te verwachten 

planuitval (op basis van ervaring is dat 30%). 

b. de uitwerking van de Regionale Structuur Warmte voor Twente. 

3. Niet akkoord gaan met de (proces)afspraken (zie bijlage 1) om te komen tot de RES 

Twente 1.0, tenzij de inhoud geïnterpreteerd kan worden zoals hierna bij argumenten 

geduid. 

4. Akkoord gaan om eventuele reacties op het voorlopig ontwerp RES Twente 1.0 kenbaar 

te maken aan het college van burgemeester en wethouders; deze reacties van de raad 

worden samen met de reactie van het college vóór 21 april 2021 doorgestuurd aan de 

secretaris van de stuurgroep RES Twente. 

   

Argumenten 

Wij leggen u het voorlopig ontwerp voor van de Regionale Energiestrategie (RES) Twente. 

Dit voorlopig ontwerp is een tussenproduct op weg naar het definitieve ontwerp RES Twente 

1.0. De RES Twente is een coproductie van alle betrokken partners. Hierin is op hoofdlijnen 

opgenomen hoe we richting 2030 de juiste strategische koers kunnen varen om de helft van 

het huidig elektriciteitsverbruik op te wekken met wind- en zonne-energie en gebouwen 

aardgasvrij te verwarmen. Het voorlopig ontwerp is een belangrijke tussenstap en bedoeld 

om de komende periode reacties te verzamelen van bestuurders en 

volksvertegenwoordigers, maar ook de regionale stakeholders vanuit bijvoorbeeld 

duurzaamheid, natuur & landschap, landbouw & leefbaarheid en toerisme. 

De RES Twente 1.0 moet worden gezien als een strategie tussen de deelnemende partijen. 

Elke partij afzonderlijk zal zich zwaarwegend inspannen om de bijdrage die ze hebben 

toegezegd aan duurzame opwek elektriciteit in Gigawattuur (GWh) ook te gaan realiseren in 

regionaal verband onderweg naar 2030. 



Ten aanzien van punt 3, de procesafspraken (zie bijlage 1), kunnen wij op dit moment nog 

niet akkoord gaan, tenzij de inhoud geïnterpreteerd kan worden als hieronder geduid: 

Het Twentse bod: 1,5 TWh elektriciteit 

e De consequentie van het opnemen van de volgende afspraak “De huidige verhouding 

voor wind/zon van 40/60 op regionale schaal in de RES 2.0 richting 60/40 om te zetten” 

voor Hof van Twente kan zijn dat duurzame elektriciteitsopwekking door 100% zon niet 

mogelijk is. In het voorlopige ontwerp RES Twente 1.0 is voor Hof van Twente alleen een 

bod meegenomen voor zonne-energie. Wind is hierin niet uitgesloten maar is niet 

gekwantificeerd in een bod. Duidelijk moet worden gemaakt dat een 60/40 verdeling een 

regionale ambitie is waar naar wordt gestreefd, en niet als eis wordt gesteld voor de 

individuele gemeente. 

e We geloven in lokale initiatieven en hebben daarom als gemeente geen zoekgebieden 

voor windmolens en zonnevelden in de RES gedefinieerd. We bekijken per project of dit 

op die plek wenselijk is. Daarmee zijn zoekgebieden wat ons betreft geen vereiste in de 

RES. 

e Onduidelijk is wat wordt verstaan onder “robuust” en “financieel haalbaar” in de zin: 

"Zoekgebieden op grotere afstand van een netwerkstation moeten robuust genoeg zijn 

om financieel haalbaar te zijn". De haalbaarheid van initiatieven is mogelijk hoger 

wanneer een project gerealiseerd wordt nabij een onderstation omdat de kosten voor de 

aansluitleiding bij de ontwikkelaar ligt. Echter is dit een risico voor een ontwikkelaar. Wel 

kan uitgesproken worden dat we als Hof van Twente gaan voor een betaalbare 

energietransitie. Waarbij de gesocialiseerde netwerkkosten niet onnodig oplopen. We 

realiseren de energietransitie met oog voor inwoners, ruimtelijke kwaliteit en 

maatschappelijke kosten (energienetwerkkosten). Het is een drieledige afweging waarbij 

het netwerk niet leidend is wat ons betreft. 

   

Samenwerking met omgeving 

e Met het genoemde onder dit punt kan worden ingestemd. Wij werken als Hof van Twente 

met onze inwoners en de gebruikers van ons gebied aan het realiseren van de energie- 

transitie via Buurtschapenergie. Daarnaast voeren we verkennende gesprekken voor 

mogelijke bovengemeentelijke samenwerkingen. 

e We zijn benieuwd naar de rolverdeling van de RES organisatie en de gemeenten in het 

oppakken van dit onderdeel richting RES 2.0. Ons advies aan de RES organisatie is de 

regionale stakeholders een grotere rol te laten spelen in het vormgeven van de RES 2.0. 

Alternatieven 

De inhoudelijke behandeling niet te laten plaatsvinden in de extra raadsvergadering van 20 

april maar tijdens de reguliere raadsvergadering van 11 mei 2021. De reacties van uw raad 

kunnen dan echter niet meer worden meegenomen in de definitieve RES 1.0. 

Vervolg 

De inhoudelijke behandeling van het voorlopige ontwerp RES 1.0 te laten plaatsvinden 

aansluitend op de informerende raadsvergadering van 14 april waarin de RES stuurgroep 

een toelichting komt geven op de RES 1.0. Vanwege de korte tijdsspanne was een 

uitgebreide inhoudelijke behandeling van het voorlopig ontwerp RES 1.0 in het college nog 

niet mogelijk. Een uitgebreid inhoudelijk advies van het college op het voorlopig ontwerp 

RES 1.0 volgt in aanloop naar de raadsvergadering uiterlijk 6 april 2021. 

De reactie van de raad en het college op het voorlopig ontwerp kan dan voor de door de 

RES organisatie gestelde deadline van 21 april aangedragen worden en wordt zo mogelijk 

meegenomen in de aanpassingen naar de definitieve versie RES 1.0. 
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