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Aanleiding:

 Klimaatakkoord van Parijs (2015)

 Klimaatakkoord Nederland (2019)

Regionale energiestrategie

Instrument om te komen tot regionale keuzen voor:

 de opwekking van duurzame elektriciteit

 de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en

 de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur. 

RES Twente



 Regionale koers

 Commitment behalen doelen 

 Voornemen voor beleid

 Dus geen eindstation

 Rol partners:

 Meewegen belangen: 

Lokaal/regionaal

RES Twente = dynamisch proces



 RES Twente 1.0 in juni/juli vastgesteld door provincie Overijssel, waterschap 

Vechtstromen, 12 van de 14 Twentse gemeenten

 Hoofddoelstelling RES Twente:

 in 2030 produceert Twente minimaal 1,5 TWh aan zonne- en windenergie;

 Ontwikkelen van een Regionale Structuur Warmte

 RES Twente 2.0 vraagt om uitwerking en bijstelling

Op weg naar de RES Twente 2.0



Duurzame opwek elektriciteit  



 verhouding zon/wind (van 60/40 naar 40/60)

 individuele biedingen tellen niet op tot 1,5 TWh

 Subregionale samenwerking 

 Ruimtelijke kwaliteit en inpassing

 Meervoudig ruimtegebruik ook in de ondergrond

Op weg naar de RES Twente 2.0



 Ondiepe ondergrond openbare ruimte al 

volop in gebruik:

 riolering, tunnels, plantvakken, kabels en 

leidingen

 Voor inpassing verzwaring/uitbreiding 

elektriciteitsnetten is ruimte nodig

 Ondergrond (bv cavernes) benutten voor 

opslag elektriciteit, CO2 of waterstof

Relatie ondergrond



 Vereist regie op gebruik ondergrond (omgevingsvisie, verordening, 

omgevingsplan)

Bodembeleid kan bijdragen aan 

energietransitie (1)



Gebouwde omgeving (warmte



 optimale inzet duurzame bronnen warmte

 onderzoek haalbaarheid regionaal warmtenet

 benutten potentieel aan biogas/groengas

 Toekomstbestendigheid  warmtebronnen 

o aquathermie en geothermie

 Wisselwerking elektriciteit/warmte

 Beleidsontwikkeling lokaal:

o Transitievisie Warmte en wijkuitvoeringsplannen

Op weg naar de RES Twente 2.0



Relatie ondergrond

 Inpassing warmteleidingen voor warmtenet (lokaal regionaal)

 Benutten bestaande aardgasnet en loze neten 

 Weghalen aardgasnet 



 Bodem ook in beeld voor opslag van energie

 Ook hier is regie/stimulering vereist

Bodembeleid kan bijdragen 

aan energietransitie (2)



 Potentie voor (ultra) diepe geothermie in 

Twente:

o warmte-atlas: in A-E-H: geen potentie voor LT, beeld 

voor HT is ongunstig

o Studie dGB Earth Sciences 2018: er is potentie onder 

heel Twente!

 Meer onderzoek vereist

Bodembeleid kan bijdragen

aan energietransitie (3)



 Energietransitie kan functies van de bodem nadelig beïnvloeden, denk 

aan:

 verstoring bodemleven bij het langjarig afdekken bodem met zonnepanelen;

 verontreiniging van bodem en grondwater, aardbevingen bij winning aardwarmte;

 Dit vraagt om:

 inzicht in verschillende functies bodem en de daarmee samenhangende belangen

 regie/ordening ondergrond (omgevingsvisie, omgevingsplan)

 zorgvuldigheid  bij de uitvoering

Duurzaam gebruik ondergrond


