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Samen 
de stap 
maken



GEZAMENLIJKE AMBITIES RES TWENTE
De samenwerkende partners binnen de RES Twente hebben in 

aansluiting op het Nationaal Klimaatakkoord de ambitie om in 2050 

energieneutraal te zijn. Op weg daarnaartoe heeft de RES Twente 

voor 2030 twee hoofddoelstellingen: 

• Twente ontwikkelen als warmteregio 

•  50% van het huidige elektriciteitsverbruik in 2030 duurzaam  

opwekken: dat is 1,5 terawattuur (TWh) 

Bovendien vragen we de Twentenaren om energie te besparen,  

zodat zij ook zelf kunnen bijdragen aan de gezamenlijke  

energieopgave. 

We kunnen alleen onze ambities realiseren als we het samen 

doen. Dat wil zeggen: Overheid, energieleveranciers, maar 

ook inwoners, ondernemers, belangenorganisaties, lokale 

initiatiefnemers en andere betrokkenen maken ‘Samen de 

stap’ om bij te dragen aan het klimaatakkoord. Het gezamenlijk 

voorstel voor de RES Twente 1.0 moeten we 1 juli 2021 opleveren 

aan het Nationaal Programma RES.

PARTNERS RES TWENTE
Binnen de RES Twente zijn de volgende partners betrokken:

•  14 gemeenten: Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, 

Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, 

Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen,  

Twenterand, Wierden

•   Waterschappen Vechtstromen en Rijn & IJssel

•   Provincie Overijssel

•   Twence

•   Netbeheerders: Coteq en Enexis

•   Een vertegenwoordiging van de  

Twentse woningcorporaties 

•   Een vertegenwoordiging van Twentse kennisinstellingen:  

Universiteit Twente, Saxion en ROC Twente 

 

 
  

BEOOGD RESULTAAT RES TWENTE 1.0
Het beoogd resultaat is een RES Twente 1.0., die is vastgesteld 

door alle partners van de RES Twente en waarbij getoetst is aan de 

randvoorwaarden voor: 

- ruimtelijke kwaliteit;

- kosteneffectiviteit; 

- maatschappelijke acceptatie.

Samen de stap maken
We kunnen alleen onze ambities realiseren als 
we het samen doen. Dat wil zeggen: Overheid, 
energieleveranciers, maar ook inwoners, 
ondernemers, belangenorganisaties, lokale 
initiatiefnemers en andere betrokkenen!

“

Op 28 juni 2019 heeft de Rijksoverheid het Nationaal Klimaatakkoord bekend gemaakt. Dit akkoord is een 
doorvertaling van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). In Nederland gaan 30 energieregio’s 
aan de slag om samen de CO2-uitstoot sterk te verminderen. 

De energieregio’s onderzoeken hoe we het beste duurzame elektriciteit op land (wind en zon) kunnen 
opwekken, maar ook welke warmtebronnen we kunnen gebruiken, zodat wijken en gebouwen van het  
aardgas af kunnen. De Regionale Energie Strategie Twente (RES Twente) is één van deze regio’s.

Uit de tussentijdse analyse van het Planbureau voor de 

Leefomgeving (PBL) blijkt dat we volgens het huidige bod de 

landelijke doelstellingen om bij te dragen aan het Nationaal 

Klimaatakkoord gaan behalen. Als alle regio’s minimaal het 

huidige bod aanhouden, dan zal de RES 1.0 naar verwachting  

ook voldoen. 

NUT EN NOODZAAK 
In de laatste decennia is wereldwijd sprake van een klimaat- 
verandering. De gevolgen van deze klimaatverandering zijn 
inmiddels zichtbaar. We hebben te maken met het stijgen van 
de zeespiegel, smelten van de gletsjers, langdurige periodes van 
droogte, maar ook extreme neerslag. 

Het klimaat verandert, doordat de temperatuur op aarde stijgt.  
De opwarming van de aarde wordt onder meer veroorzaakt door de 
toename van broeikasgassen in de lucht, zoals CO2. Deze toename 
is grotendeels veroorzaakt door de invloed van de mens. Door 
alle economische en maatschappelijke ontwikkelingen in de loop 
van de tijd hebben we veel van onze aarde gevraagd. Mensen 
verbranden op grote schaal fossiele brandstoffen (olie, kolen 
en gas) in fabrieken, energiecentrales, huizen en voor vervoer. 

Daarnaast neemt de CO2-uitstoot toe door het kappen van bossen 
en droogleggen van veengebieden. 

Opwarming van de aarde is niet te stoppen, maar gaat minder hard 
als we wereldwijd maatregelen nemen om minder CO2 uit te stoten. 
Hiervoor zijn internationale afspraken gemaakt en vastgelegd in 
het klimaatakkoord (Parijs, 2015). Binnen de Regionale Energie 
Strategie werken 30 regio’s aan een voorstel om duurzaam energie 
op te wekken en aardgasvrij woningen en bedrijfspanden te 
verwarmen. Samen vinden we de goede balans tussen elektriciteit 
en warmte die we in de toekomst nodig hebben en hoe we die 
duurzaam kunnen opwekken en aandragen.

(bronnen: www.milieucentraal.nl en www.regionale-energiestrategie.nl) 
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Binnen het Nationaal Programma RES worden vier fasen onderscheiden. 

WAAR STAAN WE NU?

  Fase 1

2018 2019 2020/2021

  Voorbereiding

  Fase 2

   Inventarisatie  
en analyse

  Fase 3

   Uitwerken en 
opleveren  
concept RES

  Fase 4

   Uitwerken en 
opleveren  
RES Twente 1.0

  Fase 5

   Verankeren 
uitvoering 
Monitoring
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RES Kwartiermakers Ondertekening Klimaatakkoord: officiële start

Begin juni 2020 is fase 3 afgerond en is de concept-RES Twente aangeboden aan het Nationaal Programma RES.  

De partners gaan samen met de omgeving aan de slag om op 1 juli 2021 een RES Twente 1.0 te kunnen opleveren.

Afstemming met omgeving:
• Inwoners, ondernemers, belangenorganisaties, lokale initiatiefnemers, energiecoöperaties
• Grensoverschrijdende aanpak: afstemming tussen buurtgemeenten en met Duitsland
• Integrale aanpak: onder andere circulaire economie, klimaat, natuur en landschap, verduurzaming landbouw

In deze fase stemmen we af met inwoners, ondernemers, belangenorganisaties, lokale initiatiefnemers en energiecoöperaties en  

volksvertegenwoordigers wat de juiste bronnenmix is en welke locaties geschikt zijn. Samen komen we tot een voorstel dat haalbaar en 

betaalbaar is, dat past in de omgeving en maatschappelijk wordt geaccepteerd.

Uiteindelijk wordt de RES Twente 1.0 vastgesteld door de Twentse gemeenteraden, het Algemeen Bestuur van  

de waterschappen en Provinciale Staten. 

      Oplevering RES 
Twente 1.0         Besluitvorming Gezamelijk advies  Beleidsvorming   Inhoudelijke 

uitwerking

        Coördinatieteam 
Stuurgroep

   Portefeullehouders 
Bestuurders en partners 
Volksvertegenwoordigers

   Coördinatieteam 
Stuurgroep

   14 gemeenten, 
Waterschap en  
Provincie

   Werkgroepen, 
specialisten, 
beleidsmedewerkers, 
omgeving
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Samen vinden we de goede 
balans tussen elektriciteit en 
warmte die we in de toekomst 
nodig hebben en hoe we die 
duurzaam kunnen opwekken 
en aandragen.

“



AlmeloHellendoorn
Wierden

Tubbergen
Dinkelland

LosserBorne

Rijssen-Holten

Hof van Twente

Haaksbergen

Enschede
Hengelo

Oldenzaal

Twenterand
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De realisatie van de RES Twente 1.0 staat niet op zichzelf.  

De opgave heeft direct invloed op onze manier van wonen, werken 

en beleven. Bovendien zijn er landelijke, Europese en wereldwijde 

ontwikkelingen die invloed hebben op de energieopgave. 

Binnen de RES Twente vindt een wisselwerking plaats tussen  

een lokale en regionale aanpak. De partners van de RES Twente 

versterken elkaar en gaan waar nodig grensoverschrijdend aan de 

slag, omdat een grensoverschrijdende samenwerking kansen  

biedt voor efficiëntie, schaalvergroting en draagvlak. 

Daarnaast zoeken we aansluiting bij andere programma’s, zodat een 

integrale gebiedsgerichte aanpak mogelijk is. Door slimme combina-

ties en verbindingen te leggen met andere verduurzamingsopgaven 

in de regio en ruimtelijke ontwikkeling ontstaan nieuwe kansen. 

GRENSOVERSCHRIJDENDE EN INTEGRALE AANPAK

In Twente willen we dat de energietransitie:

• haalbaar en betaalbaar is voor alle inwoners van Twente, 

• goed ingepast wordt in het Twentse landschap, 

• wordt geaccepteerd door de omgeving. 

Ontwikkeling warmteregio

Samen realiseren we een regionaal warmtenet, die de woningen in 

onze steden gasvrij kan verwarmen. Daarnaast is verwarming op 

basis van biogas en biomassa voor ons van groot belang, omdat we 

relatief veel buitengebied hebben. Het regionale warmtenet kan 

namelijk het stedelijk gebied goed verwarmen, maar het landelijk 

gebied is meer afhankelijk van onder andere groen gas, van lokale 

vergistingsinstallaties in de buurt. Bovendien kunnen we met de 

beschikbare biomassa afkomstig van bijvoorbeeld mest en regulier 

natuuronderhoud zorgen voor voldoende energie om de woningen 

te verwarmen in het buitengebied.

Duurzaam opwekken elektriciteit

We kiezen in onze regio voor een combinatie van wind- en  

zonne- energie. Dat is nodig, omdat het anders niet mogelijk  

is om 1.500 gigawatturen (GWh) aan elektriciteit duurzaam  

op te wekken in 2030. 

Van die 1.500 GWh is nu 116 GWh (8%) gerealiseerd.  

In de concept-RES Twente hebben de gemeenten voorgesteld  

om 1.223 GWh (82%) duurzaam op te wekken via: 

• 49 windturbines (511 GWh)

• 580 ha zonnevelden (459 Gwh)

• 304 ha zon op dak (265 GWh)

• 12 lokale dorpsprojecten (zon of wind) (20 GWh)

De resterende 162 GWh (11%) wordt in de RES Twente 1.0  

nader uitgewerkt.

OP WEG NAAR DE RES TWENTE 1.0 (2020/2021)

DUURZAME OPWEK VAN ELEKTRICITEIT VIA ZON EN WIND
Bod uit de concept RES Twente (juni 2020)
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Haaksbergen

22 ha. 30 ha.

Almelo

32 ha. 100 ha. 5

Rijssen-Holten

33 ha. 36 ha. 10
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Hof van Twente

30 ha. 42ha.

17 ha. 45 ha. 2

Hellendoorn

20 ha. 50 ha.

Wierden

3,5 ha. 9 ha.

Borne

37 ha. 25 ha. 2

Hengelo

44 ha. 118 ha. 6

Enschede

63 ha. 18 stuks

100 ha.

Noordoost-Twente (4 gemeenten)

12 stuks

Het bod uit de concept-RES 
Twente met onder meer 
de aantallen windturbines 
en zonnevelden staat niet 
vast! In de periode van juni 
2020 tot juli 2021 vindt 
afstemming plaats met de 
omgeving over aantallen en 
mogelijke locaties. 

“

4

26 ha. 25 ha.

Twenterand

4

1



SAMENSTELLING STUURGROEP RES TWENTE
De stuurgroep bestaat uit: 

Voorzitter

Louis Koopman 

Waterschap Vechtstromen

Hans van Agteren

Provincie Overijssel

Tijs de Bree

Gemeente Dinkelland

Ben Blokhuis

Gemeente Enschede

Niels van den Berg

Gemeente Haaksbergen

Jan Herman Scholten 

Gemeente Hengelo

Claudio Bruggink

Twence

Marc Kapteijn

Coteq

Gerald de Haan

Twentse woningcorporaties

Eric Markvoort 

Enexis

Han Slootweg

Twentse kennisinstellingen

Thom Palstra

ENERGIE VAN EN VOOR INWONERS

Om op 1 juli 2021 een RES Twente 1.0 op te kunnen leveren, hebben we een ‘strakke’ tijdlijn met de volgende stappen:

1. Gemeenten informeren en betrekken hun inwoners, ondernemers, belangenorganisaties en lokale initiatiefnemers.

2. Eind 2020 is een eerste concept van de RES Twente 1.0 gereed op hoofdlijnen, die we bespreken met onze partners.

3. In maart 2020 leggen we een concept voor ter besluitvorming aan de bestuurders van de 16 Twentse partners. 

4. In mei en juni 2021 stellen volksvertegenwoordigers de RES Twente 1.0 vast binnen hun eigen raden en besturen.

5. Zodat we op 1 juli een gezamenlijk voorstel kunnen aanbieden aan het Nationaal Programma RES.

Daarna volgt de start van de uitvoering van de opgaven door middel van diverse projecten.  

ONZE TIJDLIJN

De betrokkenheid van de omgeving bij de ontwikkeling van 

energieprojecten is voor ons een belangrijke voorwaarde. In de 

periode tot juli 2021 gaan de gemeenten in gesprek met hun 

inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden over de juiste 

mix van wind- en zonne-energie, mogelijke locaties voor opwek 

en de opties voor bewoners om mede-eigenaar te worden van het 

energieproject.

De RES Twente stimuleert producenten en leveranciers van energie 

om de energie lokaal en duurzaam op te wekken. Bovendien streven 

de gemeenten naar de mogelijkheid voor omwonenden om (financieel) 

in projecten te participeren, of dat er wordt samengewerkt met lokale 

energiecoöperaties. 

Deze nieuwe aanpak moet leiden tot flinke investeringen in de regio, 

waar lokale partijen en inwoners van kunnen profiteren. Samen 

zorgen we dat gunstige voorwaarden ontstaan voor acceptatie in onze 

samenleving over een ontwikkeling die sowieso op ons afkomt.  

We bieden onze inwoners de kans om mee te praten én om mede-

eigenaar te zijn. Dus niet alleen de lasten, maar ook de lusten!
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  1 juli 2020

  december 2020   febuari 2021   maart 2021

  1 juli 2021

   GEREED =  
concept-RES Twente  
(bestuurlijk vastgesteld)

    Eerste conceptversie 
RES Twente 1.0     Ontwerp RES Twente 1.0     Definitieve RES Twente 1.0

   OPLEVERING = 
RES Twente 1.0  
(bestuurlijk vastgesteld)

JULI 2020 – MAART 2021: OP WEG NAAR RES TWENTE 1.0
• Uitwerken Programma van Eisen

• Uitwerking invulling en afstemming hoekpunten afwegingskader 

• Communicatie- en participatieproces

MAART 2021 - JULI 2021 
Besluitvorming door:
• 14 Twentse gemeenten
• Waterschappen Vechtstromen en Rijn & IJssel
• Provincie Overijssel
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Programmamanager  RES Twente

Jan Jaap Kolkman

j.kolkman@regiotwente.nl 

Programmasecretaris en  

coördinator lobby

Marie-Jose Herik-Jonker

m.herik@regiotwente.nl 

Coördinator opwekken 

duurzame elektriciteit

Rein Jonkhans

rp.jonkhans@overijssel.nl 

Coördinator gebouwde omgeving

Ineke Nijhuis

i.nijhuis@hengelo.nl 

Coördinator monitoring

Merlinn van Nieuwkuijk

m.vannieuwkuijk@oldenzaal.nl 

Coördinator opwekken 

duurzame elektriciteit

Ed van 't Erve

e.vt.erve@enschede.nl

Coördinator communicatie  

en participatie

Willem Wijnen

w.wijnen@regiotwente.nl 

Communicatieadviseur

Maartje Ahne

m.ahne@regiotwente.nl 

Adviseur participatie

Lieke Vogels

l.vogels@regiotwente.nl  

Adviseur coördinatieteam 

Danny van Deursen

ddj.v.deursen@Overijssel.nl

MEER INFORMATIE?SAMENSTELLING COÖRDINATIETEAM RES TWENTE 
Het coördinatieteam bestaat uit:

Samen de stap maken
Met de energiestrategie gaan we van verkennen 
via verbinden naar doen. De strategie is geen 
blauwdruk, wel een uitnodiging aan initiatiefnemers 
om in de komende 10 jaar een bijdrage aan de 
energietransitie in de regio te leveren.

“

De partners van de RES Twente staan de komende periode voor u klaar. 

Kijk op www.energiestrategietwente.nl of neem contact op via energiestrategie@regiotwente.nl. 

U kunt uiteraard ook terecht bij het duurzaamheidsloket van uw gemeente:

Almelo:  www.almelo.nl/duurzaamheid

Borne:  www.borneboeit.nl/energievanborne 

Dinkelland:  www.energievannoordoosttwente.nl 

Enschede:  www.enschede.nl/duurzaam

Haaksbergen:  www.haaksbergen.nl/duurzaamheid

Hengelo:  www.hengelo.nl/aardgasvrij 

Hellendoorn:  www.hellendoorn.nl/duurzaamheid

Hof van Twente:  www.hofvantwente.nl/duurzaamheid

Losser:  www.energievannoordoosttwente.nl

Rijssen-Holten:  www.rijssen-holten.nl/duurzaamheid

Oldenzaal:  www.energievannoordoosttwente.nl

Tubbergen:  www.energievannoordoosttwente.nl

Twenterand:  www.twenterand.nl/duurzaamtwenterand 

Wierden:  www.wierden.nl/duurzaam
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