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                                                                                                                                          Nijverdal, 7 december 2020.  

Geacht college,  

We hebben kennisgenomen van de voortvarende aanpak van de energietransitie zoals gepresenteerd door dhr. 

Wijnen op maandag 30 november. Met 2050 als stip op de horizon, waarbij men streeft naar energie neutrale 

samenleving. 

De gemeente Hellendoorn is de verplichting In RES-Twente aangegaan om in 2030, 71 GWh aan duurzame energie op 

te wekken. 

De gemeente Hellendoorn is voor 5.51% aandeelhouder van Twence. 

Met de aandeelhouders is afgesproken dat de geproduceerde duurzame energie van Twence naar rato mee mag 

tellen met de duurzaamheidsdoelstelling van de deelnemende gemeenten. 

In het jaarverslag 2019 van Twence staat dat door herbruikbare grondstoffen en biomassa er 700 GWh aan warmte, 

stoom en stadsverwarming en industrieel warmteverbruik geleverd is. 

Daarnaast leverde Twence 479 GWh aan groene elektriciteit. 

Volgens opgevraagde gegevens bij Twence is ons aandeel hiervan : 

97,5 Tj  (27 GWh duurzame stoom en warme) 

56 ,8 Tj ( 16 GWh duurzame electriciteit) 

Totaal kunnen we ons tot nu toe 43 GWh duurzame energie toereken. 

De reductie aan CO2 als gevolg van deze duurzame energie is nog niet vast te stellen, omdat er(nog) geen eenduidig 

rekenmodel is. 

Ook heeft Twence op de samenwerkingsvergadering van 9 september jl aangegeven de komende 5 jaar 50 % van het 

huidige elektriciteitsverbruik en 50 % van het aardgasverbruik als groengas op te wekken voor de deelnemende 

gemeenten. 

De fractie van Lokaal Hellendoorn heeft de volgende vragen: 

• Is de gemeenteraad op de hoogte gebracht van de afspraken met Twence? Zo ja, wanneer is dat geweest? 

• Waarom worden productie-gegevens van Twence niet gedeeld met de gemeenteraad? 

• Waarom worden deze gegevens niet verwerkt in de warmte transitie en ons streven van 71GWh in 2030? 

• Hoe wordt de raad, als mede-eigenaar betrokken bij de voornemens van Twence? 

• Is onze conclusie juist dat we door het meetellen van de 43 GWh van Twence onze opgave van 71GWh al 
grotendeels gehaald hebben? 

Graag zouden wij ruim vóór de raadsvergadering van 15 december de vragen schriftelijk beantwoord hebben. 

Namens de fractie van Lokaal Hellendoorn,   

Gerard ter Horst 
Frans Runneboom                                                                                                                                                                                          
Jan Veneman                                                                                                                                                                                          


