
*Lokaal Hellendoorn hanteert de volgende ladder om klimaatbestendig te worden: 

 Minder energiegebruik o.a. door bewustwording, verleiding, subsidies isolatiemaatregelen en de lokale 
(kringloop) economie en landbouw te stimuleren 

 Zon op dak 

 Stimuleren innovaties en gebruiken om energie te besparen en op te wekken 
Deze ladder is realistischer, kan rekenen op meer draagvlak van inwoners en is haalbaar en betaalbaar.  

 
 

 

Hellendoorn, 9 mei 2020  

Aan het College van B&W van de gemeente Hellendoorn  

Postbus 200  

7440 AE Nijverdal  

Betreft: concept Regionale Energie Strategie Twente 

Geacht college, 

Met het concept van de Regionale Energie Strategie Twente (RES Twente) geeft Twente invulling aan 
afspraken van het klimaatakkoord. De gemeente Hellendoorn maakt onderdeel uit van deze Twentse 
samenwerking en levert hierin haar eigen bijdrage. De bijdrage van onze gemeente staat beschreven in dit 
concept. Met verbazing lazen we het concept RES Twente.  
 
Lokaal Hellendoorn is van mening dat de gemeenteraad van Hellendoorn (evenals onze inwoners) niet 
betrokken zijn bij de concrete lokale keuzes. Er zijn al harde afspraken gemaakt in dit concept RES Twente 
terwijl actieve inwoners in verschillende werkgroepen in onze gemeente nog bezig zijn met het maken van 
plannen en creëren van draagvlak onder de bevolking. Daarnaast gaat het aandeel van Hellendoorn in het 
concept RES Twente in tegen de wensen van eigen bevolking en de provinciale zonneladder. De provincie 
geeft in het coalitieakkoord juist aan dat zij inzet op een striktere toepassing van de huidige zonneladder om 
de ruimtelijke kwaliteit en agrarische gronden te beschermen. 
 
Namens Lokaal Hellendoorn hebben wij enkele vragen en opmerkingen in het kader van het concept RES 
Twente: 
 

1. Graag zouden we als Lokaal Hellendoorn een compleet overzicht ontvangen van de op dit moment 
actieve werkgroepen in onze dorpen en wijken inclusief de status (hoe ver zijn zij in het betrekken 
van inwoners en welke concrete plannen zijn gemaakt?) en graag horen wij ook of zij op dit moment, 
in tijden van corona, in staat zijn om te overleggen en vorderingen te maken? 

 
2. In het concept RES Twente wordt niet gesproken over de al gerealiseerde duurzame 

energieopwekking. Wat is er op dit moment al gerealiseerd in onze gemeente en mag dit op de 
doelstelling in mindering worden gebracht? 

 
3. De provinciale zonneladder gaat uit van prioritering zon op dak. Eerder werd in de raad, met het 

vaststellen van de beleidskaders, een amendement van de VVD en Lokaal Hellendoorn weggestemd 
(zie Lokaal Hellendoorn Ladder*). 
 
In het concept RES Twente wordt aangegeven dat zon op dak de voorkeur heeft, maar dat het 
aandeel zon op dak beperkt wordt door juridische, technische en financiële mogelijkheden. Kunt u 



dit verder toelichten? Hebt u onderzoek gedaan naar het aantal geschikte daken in de gemeente 
Hellendoorn en hoeveel hiervan op dit moment benut wordt? Wij ontvangen graag deze gegevens. 

 
4. In het concept RES Twente staat vermeld dat de energie opbrengsten exclusief Twence zijn, 

waarom? Volgens Lokaal Hellendoorn werd voorheen het opgewekte deel van Twence bij de 
gemeenten die aandeelhouder zijn (waaronder de gemeente Hellendoorn) naar ratio aandelen 
meegeteld. Het kan toch niet zo zijn dat deze grote hoeveelheid duurzame energie niet in Twente 
verrekend wordt? Volgens de nieuwsbrief Twence wordt er in totaal 479 GWh elektra en 700 GWh 
aan warmte opgewekt. Een totaal van 1.179 GWh. Wanneer je in dit geval voor 5,5% eigenaar bent 
van Twence, kun je 63,8 GWh aan je gemeente toekennen. Graag uw reactie hierop. 
 

5. Betekent akkoord gaan met het concept RES Twente dat omgevingsvergunningen gewijzigd worden 
zonder toestemming van de raad (zie punt 2.4 in het concept RES Twente)? 
 

Graag ontvangen wij z.s.m. schriftelijk antwoord op onze vragen. Ook willen wij u nogmaals wijzen op de 
door ons verstuurde brief van 20 april betreffende ‘burgerparticipatie werkgroepen RES Hellendoorn’. Graag 
ontvangen wij uw reactie op beide brieven tenminste een week voor de Commissie Grondgebied van 20 mei 
a.s. 

 
Met vriendelijke groet namens Lokaal Hellendoorn,  
 
 
Gerard ter Horst  

Jan Veneman  

Frans Runneboom 


