
Wensen en bedenkingen concept-RES Twente 
 

Aanpak RES 
De colleges van de veertien Twentse gemeenten, Gedeputeerde Staten en het DB van het 
waterschap stellen onder embargo tot 16 april de concept-RES Twente vast en maken hem daarna 
publiek. Elk college legt deze concept-RES voor aan de raadsleden in de eigen gemeente met de 
vraag of de fracties en/of afzonderlijke raadsleden hun wensen en bedenkingen bij dit concept-RES 
willen geven.  
 
De binnengekomen wensen en bedenkingen van alle fracties worden per gemeente, provincie of 
waterschap gebundeld. De colleges, GS en DB sturen de binnengekomen wensen en bedenkingen, al 
dan niet met een eigen reactie daarop, naar de RES Twente voor doorgeleiding naar het Nationaal 
Programma RES uiterlijk op 1 juni 2020.  Al deze informatie is na 1 juni openbaar en voor iedereen 
beschikbaar.  
 
Zoals bekend voorziet de RES-aanpak daarna in een doorrekening en reactie van het Nationaal 
Programma RES (uiterlijk 1 oktober). Met deze reactie, de door de Raden ingediende wensen en 
bedenkingen en andere nieuwe inzichten wordt de RES Twente afgerond. Deze RES 1.0 (vanwege de 
herijking elke twee jaar, heet deze eerste versie RES 1.0) wordt 1 maart 2021 bij het Nationaal 
Programma ingediend. Deze RES 1.0 behoeft vooraf de instemming van de Raden, Staten en AB.  
 

Voorstel voor de wensen en bedenkingen i.v.m. Corona 
Het is aan de Raden om te bepalen op welke wijze zij tot wensen en bedenkingen komen. We hebben 
een aantal griffiers kunnen consulteren en zij zijn van mening dat onderstaande mogelijkheid  tot het 
ophalen van wensen en bedenkingen goed zou kunnen worden toegepast in de tijden van Corona. 
Maar uiteraard is het aan de individuele raden, in samenspraak met hun colleges, of zij van deze 
mogelijkheid willen gebruikmaken. 
 
Werken met een format heeft als voordeel dat de wensen en bedenkingen van de  gemeenteraden 
en fracties gemakkelijker  per thema  naast elkaar kunnen worden gelegd. Op die manier ontstaat 
er  bij alle actoren sneller een goed beeld van de strekking en de reikwijdte van de ingediende 
wensen en bedenkingen.  
 
1. Elk college stuurt met een aanbiedingsbrief de concept-RES Twente aan de raadsleden.  
2. De raad krijgt overeenkomstig planning uiterlijk tot en met vrijdag 15 mei de schriftelijke 

mogelijkheid om wensen en bedenkingen (zijnde geen wensen en bedenkingen in de vorm van 
een motie overeenkomstig art 169 lid 4 gemeentewet*) in te dienen. Hiervoor wordt vanuit de 
RES een “format” aangeleverd zodat deze eensluidend kunnen worden toegevoegd aan het bod 
richting Nationaal Programma. Fracties en/of raadsleden zijn eigenstandig bevoegd om deze 
wensen en bedenkingen in te dienen en zijn niet afhankelijk van een meerderheid van de 
gemeenteraad. Voor deze schriftelijke wijze van werken hoeft dus geen vergadering plaats te 
vinden.  

3. De binnengekomen wensen en bedenkingen worden samengevoegd en ter beschikking gesteld 
aan het College met een afschrift aan alle raadsleden.   

4. Het College stuurt de binnengekomen wensen en bedenkingen, al dan niet met een eigen reactie 
daarop naar de RES Twente voor doorgeleiding naar het Nationaal Programma RES uiterlijk op 1 
juni 2020.  Deze informatie is vanaf dat moment openbaar beschikbaar.    

 

*Artikel 169 gemeentewet 
   



4. Zij geven de raad vooraf inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 160, eerste 
lid, onder e, f, g en h, indien de raad daarom verzoekt of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben 
voor de gemeente. In het laatste geval neemt het college geen besluit dan nadat de raad in de gelegenheid is 
gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.  

  



Wensen en bedenkingen bij de concept-RES Twente d.d. 15 april 2020 
 
Vanuit de gemeenteraad van: ….. 
Ingediend door of namens de raadsfractie: …… 
Naam indiener: …. 
Datum indiening: …… 
 

No  Onderwerp Concept-RES Bij blz. Wens of bedenking 

1 Samenvatting (inhoud) 

 Twents bod 

 Wind en zon 

 Ambitie warmte 

4-5   

    

2 Samenvatting (proces) 

 Participatie 

 Wat heeft RES nodig 

 Vervolgstappen 

7   

    

3 Verdeling gemeenten 10-11   

    

4 1.1. Elektriciteit 12-13   

    

5 1.2. Warmte 14-15   

    

6 2.1. Bouwstenen 

 1. Zon op dak 

 2. Dorpsmolen 

 3. Concentratie 

 4. Rijkswegen 

 5. Twentse Kracht 

 6. Verdienmodel 

 7. Warmtenet 

 8. Biomassa en -gas 

 9. Warmte platteland  

 10. Aqua- en geothermie 

17-31   

    

7 2.2. Overige bronnen 33   

    

8 2.3. Infrastructuur 33-35   

    

9 2.4. Ruimtelijke kaders 37   

    

10  3. Proces en analyse 40-43   

    

11 4.1.   Van concept naar RES  46-47   

    

12 4.2.   Vragen aan het Rijk 48-49   

    

13  Overig / algemeen    

    

 
 
 


