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Procesvoorstel RES Twente 
 
Achtergrond 
In nationaal verband wordt momenteel onderhandeld over het Klimaatakkoord, dat eind 2019 ondertekend moet 
worden door een groot aantal partijen, inclusief de decentrale overheden via hun koepelorganisaties. De 
hoofdlijnen van het Klimaatakkoord zijn voor de zomer opgesteld en aan het Planbureau voor de Leefomgeving 
(PBL) aangeleverd om te bepalen of de nationaal vastgestelde doelstellingen bereikt kunnen worden. In het 
najaar worden de onderhandelingen afgerond. De decentrale overheden (koepels VNG, IPO en UvW) hebben 
aangeboden, als onderdeel van het klimaatakkoord, om via Regionale Energiestrategieën (RES) de nationale 
opgave voor de Gebouwde Omgeving (met name de warmtetransitie) en de opwek van hernieuwbare energie 
op land te organiseren. In oktober 2018 moeten de regio’s vastgesteld zijn. 
 
Twentse gemeenten zijn al sinds 2017 actief om de energietransitie in regionaal verband te adresseren. In 
2017-2018 is in opdracht van het Portefeuillehouders overleg Milieu Duurzaamheid en Afval (PHO MDA) de 
Twentse Energie Strategie (TES) opgesteld. Voor 12 van de 14 Twentse gemeenten is in kaart gebracht wat de 
opgave is om de doelstellingen die voortvloeien uit het Klimaatakkoord van Parijs te halen. De TES beschrijft de 
noodzaak tot gemeentelijke (energie)samenwerking in Twente en de transitieopgave. De TES werkt de ambitie 
en sturingsfilosofie uit in zeven zogenoemde ontwikkelpaden voor een uitvoeringsagenda. Op 13 maart 2018 is 
in 12 colleges de TES voor kennisgeving aangenomen. Op 4 juli 2018 stemden de portefeuillehouders MDA in 
met het procesvoorstel en met 3 eerste projecten, waarmee uitvoering gegeven kan worden aan de TES. 
Tevens kreeg de kerngroep TES opdracht om een procesvoorstel uit te werken voor een Regionale 
Energiestrategie voor Twente, voortbouwend op de TES en in lijn met de nationale kaders daarvoor.  
 
Na een korte toelichting op het Klimaat- en Energieakkoord en de beoogde opzet van Regionale 
Energiestrategieën, wordt het procesvoorstel om tot een RES-Twente (werktitel RES-T) te komen uitgewerkt. 
 
Klimaat akkoord en Regionale Energiestrategieën 
In de afgelopen periode hebben 5 sectortafels (Industrie, Mobiliteit, Landbouw en Landgebruik, Gebouwde 
omgeving en Elektriciteit) input geleverd voor een eerste aanzet van een landelijk Klimaatakkoord. Regionale 
Energiestrategieën (RES) worden als belangrijk instrument gezien om de ambities uit dit Klimaatakkoord 
regionaal te concretiseren en om ruimtelijke inpassing met maatschappelijke betrokkenheid te organiseren. Een 
RES structureert bovendien de samenwerking tussen overheden en hun maatschappelijke partners.  
 
Een RES kent de volgende functies (zie bijlage CONCEPT “Handreiking RES voor regio’s” voor meer 
achtergrond): 
1. Aanbod regio: De strategie laat vanuit de regio zien hoe zij gaat bijdragen aan de nationale doelen waarover 
afspraken in het Klimaatakkoord worden gemaakt, met focus op de sectoren elektriciteit1 en gebouwde 
omgeving.  
 

                                                      
1 Voor de opwek van hernieuwbare elektriciteit op land geldt een nationale opgave van 35 TWh in 2030, en voor de 
gebouwde omgeving een CO2 reductiedoel van 49% ten opzichte van 1990. 
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2. Inzicht: Een RES biedt inzicht in de mogelijkheden voor regionale opwek en besparing, voorgestelde keuzen 
hierin en een beoogde verdeling van de bronnen (warmte) en de consequenties voor de energie-infrastructuur. 
Dit vraagt om een onderliggende verkenning. 
 
3. Bouwsteen voor het omgevingsbeleid van gemeenten, provincies en Rijk, waarin integrale besluitvorming 
plaatsvindt. Daarmee ontstaat voor bedrijven en burgers zekerheid voor het doen van investeringen. Via de 
RES kan de besluitvorming voor de ruimtelijke inpassing van duurzame energieopwekking en de energie 
infrastructuur worden voorbereid, in goed overleg met alle maatschappelijke partners en betrokkenen binnen de 
regio. De vraagstukken voor energie dienen na oplevering van de RES-T integraal te worden meegewogen en 
afgewogen in het geheel van alle vraagstukken (economische, ecologische en sociaal) die hun weerslag 
moeten krijgen in de gemeentelijke omgevingsvisies en –plannen.  
 
Daarnaast wordt met de gekozen aanpak bijgedragen aan het bevorderen van de maatschappelijke participatie 
en acceptatie (betrokkenheid) bij de energietransitie via bewustwording, kennisoverdracht en urgentiebesef bij 
inwoners van de regio.  
 
RES op hoofdlijnen 
Voor oktober 2018 moet er een gedragen voorstel liggen om regio’s te vormen. Om dit te realiseren is het nodig 
op initiatief van de provincie regio’s te vormen. In Overijssel is beoogd om de RES in twee regio’s op te pakken 
in lijn met de huidige bestuurlijke overlegstructuren: Twente en West-Overijssel. De koepels VNG/IPO/UvW 
zullen handreikingen bieden voor een “Startnota” met een model Plan van Aanpak om aan de gemeenteraden, 
Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur (van de waterschappen) aan te bieden ter vaststelling. In de 
bestuurlijke “Roadshows” is toegelicht hoe daarmee een start te maken. In Overijssel heeft dat evenement 
plaats gevonden op 5 september 2018. 
Alle regio’s moeten in juni 2019 een concept RES opleveren met daarin hun beoogde bijdrage aan de 
nationale klimaatopgave. Daarna wordt gecontroleerd of de regio’s gezamenlijk de nationale doelstellingen 
halen, of dat er een opgave resteert. De eventuele restopgave (voor gebouwde omgeving en opwek elektriciteit) 
wordt, met een nog te ontwikkelen verdeelsystematiek, vertaald naar additionele opgaves voor regio’s.  
Regio’s die een additionele opgave krijgen, dienen deze te verwerken in hun RES. In december 2019 moet 
iedere regio zijn RES finaal opleveren. Een goede coördinatie en een krachtige uitvoeringsorganisatie zijn 
essentieel om te komen tot een gedragen RES-T die voldoende bijdraagt aan de nationale doelstellingen.  
 
Opstellen RES-T (gebruikmakend van de kennis van de TES) 
Het spoorboekje van de RES bevat 3 fasen. 
Fase 1: voorbereidingen voor het opstellen van een RES-T (opstellen startnota) 
Fase 2: opstellen concept versie RES-T 
Fase 3: opstellen finale versie RES-T 
 
Deze fases worden in de op te stellen startnota in detail toegelicht. 
De richtlijnen zijn nog in ontwikkeling en worden in het najaar van 2018 verder uitgewerkt in een handreiking 
RES. De huidige tussenstand van deze handreiking is de basis voor de voorgestelde aanpak in dit 
procesvoorstel.  
 
Hoewel Twente (samen met een aantal pilot regio’s) mede voorop loopt met het proces van de regionale 
energiestrategie, zal het voorwerk dat met de TES is geleverd nog getoetst en zo nodig herijkt moeten worden 
aan de landelijke uitgangspunten en randvoorwaarden voor een RES. 
 
Het is (gezien de tijdsdruk) niet verstandig om te wachten tot het Rijk exact duidelijkheid biedt over de RES. We 
kunnen nu al aan de slag met het opstellen van de startnota ter voorbereiding om de TES aan te passen 
overeenkomstig de landelijke richtlijnen met de handreikingen van de koepels VNG, IPO en UvW. In elk geval 
zal het gaan om een aanvulling op de TES door het scherper in beeld brengen van het regionale theoretisch en 
werkelijk potentieel aan hernieuwbare bronnen voor elektriciteit en warmte (techniekneutraal) op basis van de 
uniforme rekenmethodiek (CO2) die het Planbureau voor de Leefomgeving aan zal reiken. Daarnaast zal een 
concreet aanbod voor 2030 geformuleerd moeten worden waarbij de ruimtelijke consequenties een belangrijke 
rol zullen spelen. 
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Bij het opstellen van de RES-T worden de relevante partijen betrokken in een regionale werkstructuur. 
Hieronder vallen in ieder geval de netwerkbedrijven/netbeheerders en de energiesector op regionaal en 
nationaal niveau. Deze werkstructuur heeft de taak de voortgang te monitoren en belemmeringen te signaleren 
en aan te pakken. De samenhang met andere trajecten wordt verder uitgewerkt in de startnota.  
 
Samenhang met andere lijnen en gremia 
De RES-T focust op verduurzaming van de gebouwde omgeving, de verdeling van de duurzame bronnen en 
opwek elektriciteit. Dit moet aansluiten bij de wijktransities en de opgaven van de gebouwde omgeving.  
Binnen het klimaatakkoord zijn nog andere tafels, zoals mobiliteit en landbouw & landgebruik. Ook andere 
gremia in Twente (zoals Mineral Valley Twente, Onder Twente en Twents waternet) zijn bezig met 
energievraagstukken, wat afstemming vraagt met RES-T. Ook afstemming met andere klimaattafels en gremia 
wordt geborgd en uitgewerkt in de startnota.  
 
Om de RES-T te laten voldoen aan de landelijke richtlijnen voor een RES moet een aantal stappen gezet 
worden. Voor het deel dat op korte termijn georganiseerd moet zijn (de organisatie) is in dit procesvoorstel (zie 
onderstaand model) een eerste opzet voorgesteld die in de startnota verder kan worden uitgewerkt, samen met 
de financiële consequenties. In die uitwerking wordt ook een voorstel voor de klankbordgroep uitgewerkt2.  

 

 
 

Taken ambtelijke kerngroep 
De kerngroep van de TES (bestaande uit een ambtelijke afvaardiging vanuit gemeenten Twenterand, Rijssen-
Holten, NOT, Enschede, Hengelo en Haaksbergen) is voor het uitwerken van een RES voor Twente uitgebreid 
met Provincie, Waterschap en Netwerkbeheerder Coteq en wordt ondersteund door de Regio Twente. Deze 
kerngroep zorgt voor: 

1. Het opstellen van een startnota voor het opleveren van een RES-T. Hierin wordt opgenomen hoe de 
TES, volgens de handreiking van de koepels VNG, IPO en UvW, wordt omgezet naar een Regionale 
Energiestrategie Twente (RES-T). De startnota brengt in kaart wat de benodigde financiële middelen en 
de ambtelijke inzet zijn. NB: Het aantrekken van een (intern/externe) procesbegeleider wordt door de 
Provincie Overijssel gefinancierd. 

2. Het uitwerken van een werkstructuur en de rol van de bestuurlijke stuurgroep en de inbreng van de 
Stakeholders. 

                                                      
2 Voor de Twentse Energie Strategie bestond er al een klankbordgroep (zie bijlage). 
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3. Het afstemmen met alle Twentse gemeenten en partners, vanuit een bestuurlijke opdracht van de 
bestuurlijke stuurgroep. 

4. Het voorbereiden van het bestuurlijke besluitvormingsproces, in afstemming met de bestuurlijke 
stuurgroep. Uiteindelijk moet besluitvorming plaats vinden door alle betrokken Twentse gemeenteraden, 
Provinciale Staten en Waterschap. De bestuurlijke stuurgroep legt haar advies (via het AO MD) ter 
bestuurlijke consultatie voor aan het PHO MDA.  

  
Voorstel bestuurlijke stuurgroep 
In de startnota wordt een definitief voorstel voor de bestuurlijke stuurgroep gepresenteerd. Om sturing te geven 
aan de 1e fase is er nu een (voorlopige) bestuurlijke stuurgroep nodig. Het voorstel voor deze stuurgroep is als 
volgt: 

- Mw Arja ten Thije, wethouder Haaksbergen (voorzitter stuurgroep) 
- Mw Martha van Abbema, wethouder Twenterand (voorzitter PHO MDA)  
- Mw Annemieke Traag, gedeputeerde Provincie Overijssel 
- Dhr. Jan van Hoek, lid DB waterschap Vechtstromen 
- nader te benoemen directielid van Coteq (vertegenwoordiging netbeheerders) 
- Secretaris van de stuurgroep (Procesbegeleider, nog te benoemen) 

 
Globale inschatting tijdsbesteding 
De ambtelijke kerngroep zal op procesniveau invulling geven aan de hiervoor genoemde taken, maar van alle 
gemeenten wordt er ambtelijke inzet verwacht bij de uitvoering van de startnota en het aanleveren van 
gemeentelijke data. Een eerste indicatie voor de kerngroep (gemeenten, Waterschap, Provincie en 
netbeheerder en wordt ondersteund door de Regio Twente) wordt geschat op 260 uur, naast de standaard 
deelname aan het AO MD voor de periode van circa één jaar. Naar schatting wordt van de overige gemeenten 
een substantiële inzet gevraagd (inschatting 100 uur duurzaamheid en 100 uur ruimtelijke ordening, afhankelijk 
van hoe ver de betreffende gemeente is). Dit wordt in de startnota nader uitgewerkt. Mocht gedurende het 
proces blijken dat dit onvoldoende is, zal dit tijdig worden gemeld. De provincie heeft aangeboden 
procesmiddelen beschikbaar te stellen, waaronder een procesbegeleider. Hiervoor is momenteel een uitvraag in 
voorbereiding. 
 
Communicatie en participatie 
Omdat communicatie en participatie over de opgave van de energietransitie en de ruimtelijke impact die dit 
heeft, belangrijk is zal hier extra aandacht voor moeten zijn. Daarom wordt hiervoor in de startnota een voorstel 
gedaan hoe dit wordt opgepakt. 
 

Planning 
De start van het proces om de TES aan te passen naar een RES-T volgens de landelijke richtlijnen, moet op 
korte termijn plaatsvinden, omdat er eind juni 2019 al een concept RES aangeboden moet worden aan het Rijk. 
Dit leidt tot de volgende planning die in de startnota verder uitgewerkt zal worden: 
 
4 september 2018: AO MDA  procesvoorstel voorleggen 
5 september 2018: Bestuurlijke Roadshow  waarin colleges en raden worden geïnformeerd over de 

opgaves voor de regio’s (heeft inmiddels plaats gevonden) 
september 2018: uitvraag voor de procesleider 
3 oktober 2018: PHO MDA  in aanwezigheid van gedeputeerde Annemieke Traag, instemmen met 

procesvoorstel 
20 november 2018: AO MDA  startnota (concept) 
19 december 2018: PHO MDA  Instemmen startnota 
januari 2019: Verwachte aanbieding van de startnota aan Gemeenteraden, Provinciale Staten en 

Algemeen Bestuur Waterschap. De verwachting is dat dit ter besluitvorming zal 
moeten worden voorgelegd. Het definitief besluit hierover wordt door de Bestuurlijke 
stuurgroep genomen op basis van de nationale voorschriften en de voorkeur vanuit 
de regio.  
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Vóór de zomer 2019: hebben de regio’s in concept een energie-infrastructuurplan en een regionaal 
warmteplan met uitvoeringsprogramma voor 2030 en een doorkijk naar 2050. Deze 
plannen vormen bouwstenen voor het omgevingsbeleid van provincies en 
gemeenten. Dit vraagt om verbinding met en extra inzet van het werkveld Ruimtelijke 
Ordening. In de startnota wordt dit verder uitgewerkt 

Eind 2019 De regionale plannen worden in de zomer van 2019 als de regionale inzet 
geschakeld met de nationale opgave. Wellicht volgt hieruit een aanvullende opgave 
voor de regio, en zal de concept RES-T aangepast moeten worden. Dit moet dan 
gereed zijn per eind 2019. 

Periode 2019 - 2021 In de periode 2019 tot 2021 leidt dit proces met meerdere schakelmomenten tussen 
regionaal en nationaal niveau en afweging met andere maatschappelijke opgaven 
(waaronder klimaatadaptatie en wonen) tot besluitvorming in het omgevingsbeleid 
van gemeenten en provincies. Dit moet gekoppeld worden aan het omgevingsbeleid 
(GOVI en POVI), waarbij de verwachting is dat dit in revisies wordt meegenomen in 
periode 2020-2021. 

 
 
Beslispunten PHO MDA: 
 

1. De 14 Twentse gemeenten sluiten zich aan bij het RES-Twente gebied. Dit bekrachtigt iedere partij 

afzonderlijk door een bestuurlijk besluit. 

 
2. De ambtelijke kerngroep opdracht geven voor het opstellen van een Startnota RES-Twente, in lijn met 

dit procesvoorstel. 

 
3. Akkoord gaan met het instellen van de Stuurgroep en de ambtelijke kerngroep  

 
4. Aantrekken van een onafhankelijk procesleider RES-Twente met zo spoedig mogelijke ingang  

(aangeboden te bekostigen door de Provincie) 

 
5. Substantiële ambtelijke inzet wordt per direct gevraagd (inschatting van 100 uur duurzaamheid en 100 

uur ruimtelijke ordening, afhankelijk van hoe ver de betreffende gemeente is). Dit wordt in de startnota 

nader uitgewerkt. 

 
 
 


