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Nog even kort. Wat is de Energiestrategie Twente? 

Energiestrategie Twente is één van de 30 RES-regio’s in Nederland. De RES gaat over de inpassing 

van duurzame elektriciteit uit wind en zon. Ook geeft de RES een strategie voor de regionale 

warmtetransitie in de gebouwde omgeving.  

Doel

Lokale en decentrale overheden en andere maatschappelijke organisaties komen samen tot een 

concreet regionaal plan voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de 

gebouwde omgeving, de daarvoor benodigde opslag en energie-infrastructuur. Alle RES-sen in 

Nederland opgeteld dienen samen de nationale opgave voor de opwek van hernieuwbare 

elektriciteit op land te realiseren. Om de landelijke afspraken over CO2-reductie te halen is regionaal 

maatwerk nodig. 

 

Organisatie

Sinds januari 2019 is de Energiestrategie Twente actief. Een netwerkorganisatie met daarin 

vertegenwoordigers van de Twentse gemeenten, Waterschappen, netbeheerders en de provincie. 

Concept RES
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Hoe gaat het verder?

Elektriciteit

300 Ha | Zon op dak

630 Ha | Zon op veld

12 | Kleine windturbines (1 MW)

49 | Grote windturbines ( 3-5 MW)

5

6



25/06/2020

4

Warmte

• Twente is een unieke regio met veel kansen voor warmte:

• Grote potentie restwarmte

• Grote potentie bio-energie

• Kansen voor regionale infrastructuur zoals regionaal warmtenet en regionaal biogasnetwerk

• Op termijn kansen voor lokale toepassing aquathermie

• Geothermie biedt mogelijkheden voor lange termijn voor warmtenet

Warmtevraag in Twente

7

8



25/06/2020

5

Warmtebronnen in Twente

Regionaal warmtenet
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Regionaal biogasnet

Bio-energie

• Ideale duurzame warmtebron:

• Hoge temperatuur

• Afval product 

• Kan soms één-op-één aardgas vervangen

• Grootste duurzame warmtebron in Twente

• Niet voldoende voor heel Twente, laat staan Nederland

• Platteland en kleine kernen hebben geen alternatief

• Back-up en piek voor warmtenetten en hybride-oplossingen

• Zo efficient mogelijk inzetten 

• Steden zullen voor een groot deel op warmtenetten gaan (gevoed 

op biomassa?)

• Dorpen en platteland op bio-energie, volledig of in hybride  

• Nieuwe woningen richting all-electric

RC1
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Lobby punten ‘het rijk’

Twente in 20??

• Kansen voor Twente

• Verdeling biomassa inzet is 

uitdaging

• Ruimte voor aanvullende kansen 

(Vergassing, zonthermie, waterstof, 

??)

• Elke 2 jaar vernieuwd 
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