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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
De Concept Regionale Energie Strategie Twente. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering van 7 april jl. hebben we besloten: 
 1. De concept Regionale Energiestrategie Twente, hierna te noemen RES Twente, vast te stellen; 
2.    De concept RES Twente aan te bieden voor opiniërende behandeling aan de raadscommissie vanaf 16 
april met deze raadsbrief; 
3.    De communicatie en participatie over de lokale energievisie en de concept RES Twente gebiedsgericht 
uit te voeren in Dinkelland in de periode 1 mei – 31 december 2020. 
4.    Embargo op bekendmaking van deze besluiten tot 16 april zodat de raad op 15 april vooraf kan worden 
geïnformeerd.  
 
Toelichting 
Inleiding 
De aanleiding voor het opstellen van de Regionale Energiestrategie (RES) in Twente is het landelijk 
Klimaatakkoord (2019). In het Klimaatakkoord is Nederland opgedeeld in 30 energieregio’s. Het Rijk vraagt 
van de dertig regio’s in Nederland, die werken aan de energietransitie, een voorstel te maken om 
gezamenlijk 35 Terawattuur duurzame elektriciteit op land op te wekken in 2030. Twente is één van de 30 
energieregio’s die een bijdrage levert aan het behalen van de doelen en afspraken in het Klimaatakkoord. In 
de concept RES staat beschreven wat de bijdrage van Twente is. Dinkelland maakt onderdeel uit van deze 
Twentse samenwerking en levert daarmee haar bijdrage aan het Klimaatakkoord.  
In de verkenning van de afgelopen maanden is met veel verschillende maatschappelijke partijen en 
overheden in werkgroepen en bijeenkomsten gewerkt om voor de regio Twente de mogelijkheden in beeld te 
brengen. Een aantal Twentse gemeenten heeft al eigen beleid vastgesteld voor de realisatie van 
hernieuwbare energie. Het Twentse bod is daarmee een combinatie van concrete biedingen van die 
individuele gemeenten en indien gewenst het gebruik van regionale bouwstenen. Hierbij is keuzevrijheid om 
bouwstenen wel of niet toe te passen in de eigen gemeente. 
 
Doelstelling 
Het vaststellen van de concept RES Twente is een onderdeel om te komen tot een definitieve versie op 1 
maart 2021 conform het Klimaatakkoord. Dit draagt bij om de Co2 uitstoot te verminderen door gebouwen en 
bedrijven zonder aardgas te verwarmen en energie duurzaam op te wekken. 
 
Laat uw mening horen als volksvertegenwoordiger 

 



De concept RES Twente wordt opiniërend besproken door alle bestuursorganen (raden/staten/algemeen 
bestuur waterschappen) tussen 16 april en half mei 2020. In verband met de Corona-maatregelen wordt 
voorgesteld om dit met een schriftelijke ronde langs de fracties uit te voeren. Zie hiervoor ter ondersteuning 
het bijgevoegde format. Het betreft een opiniërende ronde (niet zijnde wensen en bedenkingen in de vorm 
van een motie overeenkomstig art 169 lid 4 gemeentewet). De opmerkingen worden daarna door het college 
van B&W waar nodig voorzien van commentaar en aan de voorzitter van de stuurgroep RES 
gezonden. Verwerking van deze schriftelijke ronde vindt plaats in een “oplegnotitie” en deze wordt 
meegestuurd aan de NP RES bij de aanbieding van de concept RES Twente op 1 juni 2020 en tevens 
meegenomen naar de definitieve RES Twente. Tussen 1 juni en 31 december wordt in alle gemeenten het 
politieke gesprek gevoerd over de eigen energievisie en/of het aandeel van de gemeente in de RES Twente 
met de raden. Naar aanleiding van de ontvangen wensen en bedenkingen wordt bepaald of er tussen 1 juni 
en 1 oktober via de Twenteraad nadere duiding nodig is op de ontvangen reacties. De definitieve RES 
Twente wordt aangepast op basis van de ontvangen wensen en bedenkingen en ter besluitvorming aan het 
College en de Raad voorgelegd in februari 2021. De definitieve RES Twente is een dynamisch document en 
wordt elke twee jaar herzien. 
De verdere vormgeving van de participatie en het betrekken van inwoners en bedrijven wordt uitgewerkt in 
een vervolgvoorstel welke u later ontvangt. 
 
Bijdrage Twente aan Klimaatakkoord 
Twente wil in 2030 ca 1,5 TWh (1500 GWh) aan elektriciteit duurzaam opwekken. Dat is de helft van het 
huidige elektriciteitsverbruik. Van die 1500 GWh is nu 116 GWh (8%) gerealiseerd en 1182 GWh (79%) is als 
voornemen in beeld bij de 14 Twentse gemeenten. De resterende 202 GWh (13%) wordt in de RES 1.0 
nader uitgewerkt. Daarna volgt nog een aanvullende opgave tot 2050.  
 
Samenwerking tussen partijen in Twente 
De concept RES is samen opgesteld met de veertien Twentse gemeenten, de provincie Overijssel, 
waterschap Vechtstromen, netbeheerders Enexis en Cogas, Twence, woningcorporaties, afvaardiging van 
lokale energie initiatieven, Rijkswaterstaat, Natuur en Milieu Overijssel, Universiteit Twente, Saxion en 
diverse belangenorganisaties. 
 
De raad is via de 'Informatiesessie startfase RES' op 9 mei 2019 en de Twenteraad van 21 november 2019 
uitgenodigd geweest om in gesprek te gaan over de opgave van de RES Twente. De Twenteraad 
organiseert op 14 mei 2020 een volgende bijeenkomst van de Energiedialoog over de regionale wensen en 
bedenkingen op deze concept-RES. 
Onder het kopje “communicatie” leest u hoe de participatie met inwoners in de volgende fase gaat 
plaatsvinden. 
 
Gemeentelijke bijdrage aan RES Twente 
Met een bestuurlijke verkennende sessie, gevolgd door gemeentelijke validatiegesprekken en een 
bestuurlijke conferentie is voor de concept RES Twente gekomen tot een beoogde bijdrage in NOT-verband 
van 335 GWh. De bijdrage van de gemeente Dinkelland staat op pagina 10/11 van de concept RES. Deze 
335GWh is opgebouwd uit elektriciteit opgewekt uit zon en wind. Elke gemeente bepaalt daarin zijn eigen 
beleid. Voor NOT is het zonneveldenbeleid vastgesteld en wordt binnenkort geëvalueerd. Het windbeleid 
voor NOT wordt in de tweede helft van 2020 aan uw raad aangeboden ter vaststelling. 
 
Communicatie 
De concept RES Twente wordt in de periode vanaf 16 april 2020 met inwoners gebiedsgericht, door middel 
van een gemeentelijk of gebiedsgericht participatieproces besproken. De betreffende gemeente is hierin 
leidend. De RES-organisatie kan het gemeentelijke gebiedsproces ondersteunen indien gewenst. 
 
Vervolg 
Op weg naar RES 1.0 op 1 maart 2021, borgen de Twentse gemeenten hun aandeel in het bod in hun 
gemeentelijk beleid. Een belangrijk aspect van die borging is dat de gemeenten zelf zorgen voor de daarvoor 
benodigde communicatie en participatie bij de inpassing van de maatregelen. Als in de dialoog met 
raadsleden, inwoners en bedrijven nieuwe gezichtspunten naar voren komen, dan kunnen die worden 
meegenomen bij het opstellen en vaststellen van de RES 1.0. De hoogte van de aangegeven bijdrage blijft 
hierbij wel intact, maar er kan worden gekozen voor een andere lokale invulling. 
In februari 2021 wordt de definitieve RES Twente ter besluitvorming voorgelegd aan uw gemeenteraad. Op 1 
maart 2021 dient de definitieve RES Twente te worden aangeboden aan het Nationaal Programma RES. 
We staan voor een uitdagende opgave om dit proces samen in Twente en samen met uw raad tot een goed 
einde te brengen. 
 
Waarom deze raadsbrief? 



In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 
 

E.M. Grobben 
 

J.G.J. Joosten 


