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Inleiding 
U leest de eerste nieuwsbrief van Energie van Noordoost Twente. Een nieuwsbrief die ca. twee keer per jaar verschijnt 
en gemeenteraden, samenwerkingspartners en overige belangstellenden informeert over de energietransitie in 
Noordoost Twente.  

In de nieuwsbrief laten wij u zien hoe de gemeenten en haar partners invulling 
geven aan het klimaatakkoord (CO2 neutraal in 2050), onze lokale gezamenlijke 
doelstelling (20% duurzame opwek in 2023) en de warmtetransitie (hoe gaan we 
van het aardgas af). We zijn ook actief betrokken bij de totstandkoming van de 
Regionale Energie Strategie (RES) Twente en werken samen met Nieuwe Energie 
Overijssel (NEO).  

 
 
Energie van Noordoost Twente stimuleert lokale initiatieven en verbind en faciliteert deze initiatieven daar waar 
nodig. Laat u meenemen, inspireren en informeren over nieuwe energie en energiebesparing, de hoofdthema’s van 
deze nieuwsbrief. 

 
Lancering platform Energie van Noordoost Twente  

 
 
Op 21 november jl. vond de inspiratiebijeenkomst Energie van 
Noordoost Twente plaats. Tijdens deze inspiratiebijeenkomst 
werd het platform www.energievannoordoosttwente.nl 
gelanceerd. Daarnaast vonden er speeddates plaats en kon er 
volop kennis gedeeld worden. Wat ons betreft was het een zeer 
geslaagde avond en zeker voor herhaling vatbaar. 
 
 
 

Energietransitie gaat voor een groot deel over communicatie en inspiratie rondom de mogelijkheden van 
energiebesparing en energieopwekking. Met het nieuw ontwikkelde platform wijzen we inwoners en bedrijven de 
weg in het woud aan informatie. Daarnaast biedt het platform aan onze lokale initiatieven een podium en brengen we 
vraag en aanbod (bv oproep voor vrijwilligers of financiering) rondom lokale initiatieven met elkaar in verband.  
 
Het platform is een groeimodel en zal steeds verder gevuld en verbeterd waar mogelijk. Uw tips zijn van harte 
welkom! Staat uw initiatief er nog niet op? Meldt deze dan aan op het platform. Heeft u hulp nodig bij het aanmelden 
van uw initiatief neem dan contact op met Femke via info@energievannoordoosttwente.nl. 
Ook zijn wij te volgen op facebook, twitter en LinkedIn. Help ons netwerk en deel interessante berichten ook met uw 
achterban. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.energievannoordoosttwente.nl/
mailto:info@energievannoordoosttwente.nl
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Doorontwikkeling Energieloket 3.0 
De huidige contracten voor de gemeentelijke energieloketten lopen eind dit jaar ten einde. Op dit moment wordt de 
balans opgemaakt en gekeken hoe we in gezamenlijkheid met NOT de komende jaren een compleet pakket aan 
onafhankelijke ondersteuning kunnen bieden aan de inwoners om zelf hun 
woning te isoleren of van het aardgas te gaan (energiebesparing). Daarnaast 
wordt ook geadviseerd over energieopwekking door middel van 
zonnepanelen. Uitgangspunt hierbij is dat we de wooncoaches graag willen 
behouden voor het persoonlijke advies aan huis. En dat het energieloket meer 
bekendheid gaat krijgen en een rol gaat spelen in de wijkaanpakken door 
bijvoorbeeld collectieve inkoop. Door hierin als vier gemeenten samen te 
werken kunnen we meerwaarde bieden aan onze inwoners. In een volgende 
nieuwsbrief meer hierover. Het digitale energieloket wordt gekoppeld aan het platform Energie van Noordoost 
Twente. 
 

Warmtevisie en Wijkuitvoeringsplannen 
Begin 2019 zijn we met NOT als de eerste gemeenten in Nederland gestart met een sprintsessie om samen met onze 
partners te werken aan een warmtevisie voor Noordoost Twente. In deze warmtevisie wordt omschreven welke wijk, 
op welk moment, en met welke mogelijke technische oplossingen, van het aardgas af kan. De verkenning van de 
potenties voor alternatieve vormen van warmte is door alle stakeholders (Cogas, Enexis, woningbouwverenigingen, 
Twence, lokale initiatieven en adviesbureaus) als zeer nuttig en effectief ervaren. De resultaten uit deze sprintsessie 
zijn aansluitend aan de aanwezige raadsleden gepresenteerd. Ook hebben diverse raden en belangstellenden al een 
beknopte toelichting ontvangen over het proces en de eerste uitkomsten van de Concept warmtevisie.  
 

Op 8 juli jl. hebben we een terugkomdag georganiseerd. We 
hebben een verdiepingsslag in de data-analyse gemaakt, waarbij 
de eerdere opties voor de wijken en buurten stevig overeind zijn 
gebleven.  

 
De warmtevisie wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de 
colleges in december 2019 en wordt daarna ter visie gelegd voor 
inspraak. Na afloop van de inspraakperiode wordt de definitieve 
warmtevisie in het eerste kwartaal aan de raden ter 
besluitvorming voorgelegd. 
 
De tussenresultaten kunt u vinden in de storymap >>  

 

Waterstofpilot  
In maart 2019 is een groep studenten van Hogeschool Saxion in Enschede begonnen aan een waterstofpilot voor de 
dorpskern Manderveen. Deze pilot is op initiatief van Cogas ontstaan. Cogas zocht een gemeente die bereid was om 
samen met hen een waterstofpilot te starten voor een wijk. Hiervoor hebben we ons als NOT aangemeld.  
 
De studenten hebben in zeer korte tijd een drietal businesscases opgesteld voor de mogelijkheden om Manderveen 
door middel van duurzaam lokaal geproduceerd waterstof van duurzaam gas te voorzien. De dorpsraad is door deze 
studenten betrokken in het onderzoek. De aanbevelingen uit hun onderzoek is onder te verdelen in drie varianten: 

1. 5 woningen met een separaat waterstofnetwerk. 
2. 50 woningen met een afgeschermd netwerk. 
3. Een volledige waterstofvoorziening voor heel Manderveen (235 woningen).  

 
Om heel Manderveen van duurzaam waterstofgas te kunnen voorzien zijn twee grote windmolens nodig en een 
opslagbassin ter grootte van een olympisch zwembad, of 5 hectare zonneveld en een opslagbassin van 2 olympische 
zwembaden. Door de interessante uitkomsten van dit onderzoek gaan studenten samen met de Cogas en de 
dorpsraad van Manderveen nu een vervolgonderzoek opstarten.  
 
LET WEL: waterstof is nog niet rijp als techniek op de korte termijn om grootschalig ingezet te gaan worden in de 
warmtetransitie voor Noordoost Twenten. Met name de duurzame productie van waterstof en de 
omzettingsverliezen zijn nog struikelpunten. Dit project is een fictieve bureaustudie om beter inzicht te krijgen in de 

https://tauw.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=ac94a231df46417d9f6f5df272b8292d
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haalbaarheid op de langere termijn. We houden u graag op de hoogte over de vorderingen in een volgende 
nieuwsbrief. 
 
 

Gemeente zoekt dak 
Soms komt er een project voorbij waarvan je denkt: ‘waarom hebben we dat niet eerder bedacht?!’ 
 

 Met dit project zijn fondsmanagers Guido Hoek en Boy Peters 
actief ‘de boer op’ gegaan om daken te werven waar de eigenaar 
zelf geen plannen voor heeft. Vele ondernemers en agrariërs in 
Noordoost Twente hebben hier gehoor aangegeven en er is voor 
ca 10 hectare dakoppervlak voor 12008 KWp aan SDE 
aangevraagd in de najaarsronde bij het RVO.  
Doelstelling is om als gemeenten zo veel mogelijk het aanwezige 
dakoppervlak te benutten voor duurzame energieopwekking door 
middel van zonnepanelen. 
Opgave van nieuwe daken is momenteel niet meer mogelijk. 
 

 
De stroom die hiermee wordt opgewekt kan onder een lokale naam worden verkocht of mogelijk als compensatie 
voor het gemeentelijke stroomverbruik worden ingezet. In het voorjaar ontvangen de raden voor de gevonden daken 
een concreet investeringsvoorstel en een nadere uitwerking van de plannen. E.e.a. is afhankelijk van de te ontvangen 
SDE subsidie van het Rijk. 

 

Lokale initiatieven 
In Noordoost Twente dragen al veel initiatieven en ideeën bij aan de energietransitie. We laten u hier graag 
kennismaken met een aantal daarvan:  
 

 Watervijzel Singraven 
SDE is aangevraagd, aanbesteding heeft plaatsgevonden, in juni hebben ze de buurt geïnformeerd die er 
enthousiast tegenover staat. Momenteel doen 21 woningen op het landgoed mee, daarnaast kunnen ze nog 
ca. 10 woningen voorzien van duurzaam opgewekte stroom in de omgeving. Doorgang van het project is 
mede afhankelijk van het verkrijgen van de SDE subsidie. 

 
 Van Heek 

Waterstofpilot: onderzoek naar een businesscase heeft plaatsgevonden. Eerste resultaten zijn hoopgevend. 
Uitdaging zit in het duurzaam produceren van waterstof. Vervolgtraject wordt momenteel overwogen door 
van Heek. 

 
 Essenkracht 

Net voor einde van 2018 is Essenkracht tot stand gekomen. Als dorps overschrijdend initiatief wil Essenkracht 
op onafhankelijke wijze samen met de inwoners van Tubbergen een versnelling geven aan de 
energietransitie. En zo de leefbaarheid, economie binnen de gemeente Tubbergen een groen imago geven. 
Essenkracht richt zich op energiebesparing, duurzame energieopwekking en afval en werkt volgens het 
principe lokale lusten, lokale lasten. Dit betekent dat de opbrengsten van projecten zoveel mogelijk 
terugvloeien naar inwoners van de gemeente Tubbergen. Met de inkomsten starten ze nieuwe projecten en 
ondersteunen ze maatschappelijke organisaties in onze kernen. Zo werken we samen aan zowel een 
duurzame en leefbare gemeenschap! Meer informatie vindt u op: https://www.essenkracht.nl/ 

 
 Greuner 

Is volop bezig met het ontwikkelen van een postcoderoosregeling voor het beleggen van boeren 
schuurdaken. Voor één dak is een akkoord voor het leggen van 173 panelen (energie voor ca 13 woningen) 
en een businesscase doorgerekend. De onzekerheid zit momenteel in de terugval van de energiebelasting op 
elektriciteit. Hiervoor vragen ze een garantstelling van de overheden. Een Solar Energy Booster in combinatie 
met een warmteopslagsysteem kan ervoor zorgen dat bedrijven en huizen van het aardgas af kunnen 
doormiddel van een warmtepomp met een hoge COP. Hierdoor zal veel minder energie nodig zijn voor het 
verwarmen van woningen en bedrijfspanden. De CO2 uitstoot zal dan drastisch dalen en de warmte in de 
zomer kan worden opgeslagen voor de winter.  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.essenkracht.nl_&d=DwMFaQ&c=Y5oceJ_eODkiNjlYb5_EBQ&r=cQ5QRIwa9bovjKufBdkj4wWSlVSegJRXMCBs6Dl0vbo&m=nWK5mf4rcSviK62RrWl5Xwh3gSzrplOTHti5xk20Hbk&s=JpcnjUO15rKlFiKARw-SqcoIgEB3pNp_INqU1l018sQ&e=
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Greuner.nl heeft een bijeenkomst georganiseerd, wat heeft geresulteerd in 44 belangstellenden vanuit 
Beuningen en omgeving. Tevens is een samenwerking tot stand gekomen met de dorpsraad Weerselo. Meer 
informatie vindt u op: www.greuner.nl 

 Boeskoolstroom 
Boeskoolstroom realiseert een groot collectief zonnestroom project in Oldenzaal. Op het dak van Shelter 
Storage aan de Schelmaatstraat zijn reeds 840 panelen geplaatst en is plaats voor 1.800 zonnepanelen. 
Inwoners en bedrijven kunnen een aandeel daarin nemen. Via Boeskoolstroom neem je 100% groene stroom 
en CO2 gecompenseerd gas af van het groenste energiecollectief van Nederland: om|nieuweenergie. Dit is 
een coöperatie van lokale energiecoöperaties. Door energie af te nemen van Boeskoolstroom|om komen de 
opbrengsten van lokaal opgewekte energie ook terecht bij de eigen lokale gemeenschap. Voor meer 
informatie zie www.boeskoolstroom.nl  
 

Boeskoolstroom heeft onlangs ook een sociale coöperatie opgericht. 
Vanuit deze coöperatie zijn 500 certificaten (500 zonnepanelen) 
beschikbaar. Inwoners die huren bij de WBO kunnen tegen een minimale 
(symbolische) inleg lid worden van deze coöperatie en 10 certificaten van 
deelname verkrijgen in de zonnecentrale. De zonnepanelen worden 
voorgefinancierd door de coöperatie met behulp van de lening vanuit het 
Oldenzaals Energiefonds. De deelnemers betalen vervolgens de panelen 
met de besparing op hun energierekening. 

 

 Energie coöperatie IJskoud 
Zes melkveehouders uit Noord-Deurningen en Losser winnen 
biogas uit koeienmest. Het gas leveren ze rechtstreeks van de 
vergister op de boerderij, naar de afnemers in Denekamp, zoals 
bijvoorbeeld Kwekerij Aarninkhof. Per jaar produceren ze met 
z’n zessen het equivalent van 1 miljoen m3 aardgas; het verbruik 
van ongeveer 900 huishoudens. Terwijl de koeien op een 
zomerdag gewoon 8 uur in de wei staan. Stichting Noord 
Deurningen heeft een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar 
uitbreidingsmogelijkheden naar afnemers in Oldenzaal en over 
de landsgrens in Nordhorn. Opening vindt plaats op 13 
december bij Erve Kuipers. Meer info op www.ijskoud.eu 
 

 
Zonnepanelen op dak gemeentehuis Denekamp 
Op het dak van het gemeentehuis in Denekamp zijn maar liefst 127 zonnepanelen gelegd. Deze zijn op 20 juni 2019 in 
werking gegaan en zijn in staat om jaarlijks zo’n 40.000 kWh op leveren (gelijk aan ongeveer 14 huishoudens). 

 

 
  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.greuner.nl&d=DwMGaQ&c=Y5oceJ_eODkiNjlYb5_EBQ&r=cQ5QRIwa9bovjKufBdkj4wWSlVSegJRXMCBs6Dl0vbo&m=gc8Jjrh104xLhZJ_BktyGqx-PuSjNID9DpCfaTOWA2A&s=Stb9MDEETT7VbBPQ9DcbNPISlfex53WUKmmK0UxvC10&e=
http://www.boeskoolstroom.nl/
http://www.ijskoud.eu/
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Biogas, goed idee voor NOT? 
De Noordoost Twentse gemeenten hebben een enorme potentie aan koeienmest als alternatieve vormen van energie 
als vervanger voor aardgas (bron; data-analyse van DWA).  Daarnaast is het zinvol na te denken over hergebruik van het 
reeds aanwezige gasnet, waarmee 
kapitaalvernietiging wordt voorkomen. 
Het bijgevoegde schetsplan gaat uit van 
een optie voor een regionaal 
biogasnetwerk, waarbij bestaande 
(loze) leidingen zoveel mogelijk worden 
verbonden tot een biogasnetwerk. Bij 
een centrale vergister zou mogelijk een 
opwaardeerstation kunnen worden 
geplaatst die bij onvoldoende afname 
van biogas, de overcapaciteit kan 
opwekken naar groen gas en dit 
invoeren op het bestaande gasnetwerk. 
Met het groene gas kunnen de oudere 
woningen, van duurzaam gas worden 
voorzien, die kostentechnisch met de 
huidige stand van de techniek lastig te 
verduurzamen zijn. Hiermee wordt de 
haalbaarheid van een vergister op een boerenerf vergroot. Het idee zal verder worden uitgewerkt door een 
onafhankelijke kwartiermaker in samenwerking met Stichting Noord Deurningen/IJskoud, Nieuwe Energie Overijssel, 
diverse leidingeigenaren en de NOT-gemeenten samen. Een oplossing hierin zou kunnen dienen als een opmaat 
richting een aardgasloos NOT en ook nog kunnen bijdragen aan de stikstofproblematiek door de afvang van stikstof.  
Meer hierover in een volgende nieuwsbrief…. 
 

Kerstgroet 
 
     Wij wensen iedereen die mee heeft gewerkt, gedacht en gedaan  

aan de Energie van Noordoost Twente hele fijne feestdagen een goed, 
gezond en energiek 2020! 
 
Op naar weer een mooie samenwerking in het nieuwe jaar! 

 
 
 

 
 
 
Colofon 
Deze nieuwsbrief is een uitgave van het samenwerkingsverband Energie van Noordoost Twente en verschijnt ca. twee 
keer per jaar om u te informeren over de ontwikkelingen van de energietransitie.  
 
Op ons platform www.energievannoordoosttwente.nl vindt u meer informatie, inspiratie en voorbeelden. Volg ons ook 
op Twitter, LinkedIn en Facebook voor de laatste ontwikkelingen.  
 
Vragen of tips voor onze redactie? Laat het ons weten via info@energievannoordoosttwente.nl .  
 
 
 

http://www.energievannoordoosttwente.nl/
https://twitter.com/EnergieNOTwente
https://www.linkedin.com/company/energievannoordoosttwente/
https://www.facebook.com/EnergieVanNOTwente/
mailto:info@energievannoordoosttwente.nl

