
Persbericht 
 
 
< Datum >  
 
 

Startnota Energiestrategie Twente (RES Twente) vastgesteld 
 

De < gemeenteraad van Oldenzaal > heeft de Startnota Energiestrategie Twente definitief 

vastgesteld. Daarmee stemt de < … > in met de regionale aanpak en de onderliggende 

afspraken. 

 

Optie < quote van de verantwoordelijk bestuurder >  

 

Twente pakt haar aandeel in de uitvoering van het Klimaatakkoord met ambitie op. Vooruitlopend op 

de ondertekening van het Klimaatakkoord is in Twente eind 2018 gestart met de voorbereidingen. De 

Twentse aanpak is beschreven in de ‘Startnota Energiestrategie Twente’. Deze nota is voor de zomer 

in concept aan alle 14 gemeenteraden, Provinciale Staten en aan de Algemene Besturen van de 

waterschappen voorgelegd. Na consultatie en aanpassing is de ‘Startnota Energiestrategie Twente’ 

nu definitief vastgesteld: het formele begin van het proces om te komen tot regionaal gedragen en 

geaccordeerd RES-bod voor de regio Twente in 2021. 

 

Voor de uitvoering van de Energiestrategie Twente is een stuurgroep met daarin bestuurders uit de 

regio opgericht. Voorzitter is wethouder Louis Koopman van Haaksbergen. Tevens is er een 

kerngroep met inhoudelijk specialisten. Samen met maatschappelijke partijen wordt het plan van 

aanpak uitgevoerd. 

 

Achtergrond 

Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepubliceerd. Het is de Nederlandse uitwerking 

van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). Het ontwerp van het Klimaatakkoord uit 

december 2018 bevat een samenhangend pakket aan maatregelen dat moet resulteren in een CO2-

reductie van tenminste 49% in 2030 ten opzichte van het jaar 1990. 

 

In de Energiestrategie Twente (RES Twente) komen de gezamenlijke partners in 2021 met een 

regionaal gedragen en geaccordeerd RES-bod voor de regio Twente. Dit bod van de regio Twente 

draagt bij aan het behalen van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Elke gemeente, provincie, 

netbeheerder en ook waterschap werkt op dit moment binnen hun regio, samen met stakeholders, aan 

hun Regionale Energiestrategie (RES).  

 

De Energiestrategie Twente bevat in 2021: 

• een realistisch bod voor de opwekking van hernieuwbare elektriciteit. Het bod is per gemeente 

concreet uitgewerkt naar bron (minimaal wind en zon); 

• een kaart met waar wat kan en waar het niet kan; 

• de regionale uitgangspunten voor de verdeling van lusten en lasten, ruimtelijke inpasbaarheid en 

lokaal eigenaarschap; 



• een regionale strategie warmte, waarin aandacht is voor de in Twente beschikbare warmtebronnen, 

zoals biogas, restwarmte en geothermie en de verdeling van deze bronnen. 
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