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Energietransitie?

= Overstap van fossiele energiebronnen naar 
volledig duurzame energiebronnen 

Warmte: Elektriciteit:



Energietransitie?

Wat is energietransitie?
• De overstap van fossiele energiebronnen naar volledig duurzame 

energiebronnen (zoals zon, wind biosmassa).

Waarom een energietransitie?
• Inperken klimaatverandering.
• Welzijn en leefbaarheid toekomstige

generaties.
• Betaalbaar houden van 

energievoorzieningen.
• Eindigheid van fossiele brandstoffen.



Waarom Energietransitie?

• Klimaatverandering 

(temperatuur- & zeespiegelstijging, extreem weer, 
etc.)



Waarom Energietransitie?

• Eindigheid fossiele energiebronnen & kosten



Extra opdracht

• Aardbevingen Groningen Aardgasvrij



Wat is de opgave?



Opgave?

Om de doelen te halen is nodig:

• Energie besparing

• Aandeel conventionele

energiebronnen verkleinen

• Duurzaam opwekken



Wat is de opgave?

2025 2035 20452020 2030 20502040

2020

CO2 reductie 
van 49%

(t.o.v. 1990)

CO2 reductie 
van 95%

(t.o.v. 1990)

Duurzame Opwek:
Elektriciteit (35 TWH)

Warmte (aardgasloos)



Wat is de opgave?

Totaal CO2 uitstoot ca. 217 kton CO2

Ambitie Hellendoorn - 43,4 kton CO2 in 2020 (20% besparen t.o.v. 2008)

(= 30 ha. zon of 5 tot 6 windturbines)
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CO2 besparingsdoel (Kton CO2) Opwek elektriciteit & warmte



Situatie Hellendoorn

• Ons CO2 verbruik neemt toe (met ± 2%)

182.051.864 
kg CO2

178.831.527 
kg CO2



Situatie Hellendoorn
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Hoe houden we regie?

• Gemeente:
o Besparing & verduurzaming stimuleren.
o Borgen doelen en ambities (o.a. middels 

beleidskader zon- & windenergie).
o Vertegenwoordiging in RES-Twente.

• Inwoners:
o Besparen op eigen energieverbruik (woning, bedrijf).
o Behartigen van uw belangen (persoonlijk, omgeving -

landschappelijk, economisch).
o Profijt opbrengst lokaal (verdeling lusten & lasten).
o Lokale samenwerking.



Beleidskader zon- & windenergie

speerpunten:

o Tijdelijkheid (max. 25 jaar)

o Gebiedsgerichte aanpak

o Eerlijke verdeling lusten & lasten

o Communicatie, participatie, 

compensatie & biodiversiteit



Kansen

• Economisch
o Werkgelegenheid (bijv. bouw- & installatiebranche)

o Financieel (nieuwe verdienmodellen, coöperatieve aanpak, 
participatie)

o Duaal gebruik gronden

• Sociaal
o Sociale cohesie (coöperatieve aanpak)

o Leefbaarheid (gebiedsfonds, biodiversiteit, versterking 
landschappelijke waarden) 



Hoe nu verder?

• Doel vanuit de gemeente?
o Verantwoordelijkheid nemen in bedreigingen klimaatverandering.

o Behoud van betaalbare energievoorzieningen.

o Faciliteren en toetsen initiatieven versus lokale bijdrage.

o Invulling geven aan (wettelijke) regierol.

o Borgen van eerlijke verdeling lusten & lasten lokaal.

o Behartigen diverse belangen uit de omgeving.

o Dialoog en gesprek met omgeving stimuleren.



?

Wim Poortinga
w.poortinga@hellendoorn.nl



Situatie Hellendoorn
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