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Strategisch beleidsplan Twence 2020-2023

Voorgesteld raadsbesluit
1. kennis te nemen van het Strategisch Beleidsplan Twence 2020-2023 en geen gebruik maken van de
mogelijkheid om wensen en bedenkingen in te dienen;
2. Twence schriftelijk te informeren over het ingenomen standpunt.
Samenvatting van het voorstel
Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van 25 april 2019 is het Strategisch Beleidsplan
Twence 2020-2023, hierna te noemen als SBP, als concept vastgesteld. Dit plan is als bijlage bij de stukken
gevoegd. Op 11 juni is door Twence tijdens een commissievergadering al nader uitleg gegeven over o.a. het
SBP. Tot 1 oktober 2019 bestaat de mogelijkheid een schriftelijke reactie in te dienen. Alle reacties worden
betrokken bij de uitwerking van het definitieve plan dat in de algemene vergadering van 12 december 2019
ter goedkeuring wordt voorgelegd.
Aanleiding voor dit voorstel
Per brief heeft Twence het Strategisch Beleidsplan Twence 2020-2023 ter instemming aangeboden.
Beoogd resultaat van te nemen voorstel
De lijnen uit het Strategisch Beleidsplan hangen nauw samen en versterken elkaar en sluiten aan bij het
Maatschappelijke Effectenplan van de gemeente Dinkelland. Het draagt bij aan de Actielijnen Afvalloos en
Energieneutraal Dinkelland. In 2030 is er geen afval en leven we in een duurzame samenleving, waarbij wij
geen fossiele brandstoffen meer gebruiken maar duurzame vormen van energieopwekking.
Argumentatie
Onze samenleving staat aan het begin van een energie- en grondstoffentransitie. Energie zal bijna volledig
duurzaam worden opgewekt. Grondstoffen zullen spaarzaam worden gebruikt en zoveel mogelijk worden
hergebruikt. Hiervoor moeten enorme stappen worden gezet, ook door Twence en zijn aandeelhouders.
Twence heeft de afgelopen jaren bewezen een aanzienlijke bijdrage te kunnen leveren aan deze transitie.
De ambities uit het Strategisch beleidsplan 2016-2019 zijn op dit moment al in belangrijke mate gerealiseerd.
Samen met onze aandeelhouders en partners zullen we de komende jaren de noodzakelijke verdere
stappen zetten om een duurzame samenleving te realiseren.
Voor de periode 2020-2023 heeft Twence de strategische lijnen geactualiseerd, aansluitend op de
ontwikkelingen in de omgeving. In het bijgevoegde Strategisch beleidsplan vindt u een nadere toelichting
hierop. Twence voert de strategie uit in nauw overleg met de aandeelhouders en andere stakeholders.
Twence onderscheidt zich als publieke onderneming door bij al hun activiteiten de afweging te maken tussen
het milieu-, maatschappelijk en financieel belang. Twence neemt actief deel in regionale
samenwerkingsverbanden, zoals de Regionale Energie Strategie Twente en Mineral Valley Twente.
Met de uitvoering van de voorgestelde strategie richt Twence zich op het realiseren van de duurzame en
circulaire samenleving van de toekomst. Dit stelt de continuïteit van Twence zeker. Daardoor kunnen zij ook
in de toekomst hun aandeelhouders ondersteunen bij het realiseren van hun duurzaamheidsdoelstellingen
en bijdragen aan de maatschappelijke en economische ontwikkeling van de regio.
Visie en missie Twence
Bij de evaluatie van het Strategisch beleidsplan 2016-2019 heeft Twence geconstateerd dat het wenselijk is
om hun visie en missie op onderdelen aan te passen, zodat deze beter aansluiten op de actualiteit. Op 6
december 2018 zijn onderstaande visie en missie door de algemene vergadering van aandeelhouders
vastgesteld.
Visie
Twence is er van overtuigd dat vergaande reductie van de uitstoot van broeikasgassen en spaarzaam
gebruik van de natuurlijke hulpbronnen noodzakelijk zijn voor een gezond en houdbaar leefklimaat.
Grondstoffen in materialen en producten blijven onderdeel uitmaken van de kringloop en voor alle producten

uit fossiele bronnen bestaat een duurzaam alternatief. Energie wordt in de toekomst volledig opgewekt uit
hernieuwbare bronnen.
Missie
Twence heeft een verbindende en actieve rol in de ontwikkeling van een circulaire economie in de (Eu)regio
en investeert, samen met partners, in de transitie naar een duurzame samenleving.
Twence zet zich in zodat een maximum aan waardevolle materialen in de kringloop behouden blijft. Zij
produceren grondstoffen en energie(dragers) uit afval, biomassa, reststromen en andere hernieuwbare
bronnen.
Dit doen zij ketengericht, met passie, innovatief en bedrijfseconomisch verantwoord. Zij verbinden
maatschappelijk nut met ondernemerschap, respecteren mens en milieu en dragen bij aan de
verduurzaming van de samenleving in het algemeen en aan de realisatie van de
duurzaamheidsdoelstellingen van hun aandeelhouders in het bijzonder.
Strategie 2020-2023
Twence zal in de beleidsperiode 2020-2023 een aanzienlijke bijdrage leveren aan de realisatie van de
energie- en grondstoffentransitie waarvoor de samenleving, de aandeelhouders en Twence staan.
Voor de periode 2020-2023 zijn de strategische lijnen van Twence als volgt:
I. Een actieve en substantiële bijdrage leveren aan de duurzame regionale energievoorziening
II. Meer waardevolle grondstoffen uit afval en biomassa produceren om daarmee de grondstofkringlopen te
sluiten.
De strategische lijnen hangen nauw samen en versterken elkaar.
Financiele paragraaf
Door de instemming met het Strategisch beleidsplan Twence 2020-2023 heeft geen financiële gevolgen voor
de gemeente Dinkelland.
Uitvoering
Na instemming wordt Twence hiervan schriftelijk in kennis gesteld.
Evaluatie
Elke vier jaar stellen de aandeelhouders van Twence een nieuw Strategisch beleidsplan vast waarbij het
plan van de afgelopen vier jaar wordt geëvalueerd.
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
Aan het college en de raad van de gemeente Tubbergen wordt een gelijkluidend advies met raadsvoorstel
en -besluit voorgelegd.
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De raad van de gemeente Dinkelland,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 juni 2019, nr. A;
gelet op het advies van de commissie Omgeving en Economie van 3 september 2019;
gelet op op het bepaalde in artikel 160 lid 2 en artikel 189 van de Gemeentewet;
Besluit
kennis te nemen van het Strategisch Beleidsplan Twence 2020-2023 en geen gebruik te maken van de
mogelijkheid om wensen en bedenkingen in te dienen.
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 24 september 2019
De raadsgriffier,

De voorzitter,

