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Onderwerp: alternatieven voor windturbines 
 

 
De raad, in vergadering bijeen op 20 april 2021; 
 
constaterende dat:  
 
- er sprake is van een urgent klimaatprobleem dat een daadkrachtige aanpak vereist om op die 

manier onze aarde leefbaar te houden voor ons nageslacht; 
- de Twentse RES 1.0 een strategisch koersdocument is om regionaal te komen tot een structurele 

oplossing; 
- windturbines van 240 meter een deel van de oplossing zouden kunnen zijn, maar moeilijk zijn in 

te passen in het landschap; 
- er moeilijk draagvlak is te vinden voor deze windturbines bij de bevolking; 

 
overwegende dat: 
 
- hoge windturbines de schoonheid van het Twentse coulissen landschap aantasten; 
- veel draagvlak in onze gemeente is te vinden voor zoveel mogelijk zon op dak, om te voorkomen 

dat het landschap wordt ontsierd door hoge windturbines; 
 
roept het college van burgemeester en wethouders op: 
 
- Om de komende twee jaar maximaal in te zetten op: 

a. het stimuleren van zon op dak bij particulieren en bedrijven; 
b. in Twents verband onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden van het plaatsen van 

zonnepanelen en windturbines langs snelwegen (A1 – A35); 
c. onderzoek te verrichten naar mogelijkheden van plaatsing van zonnepanelen en windmolens 

op bedrijventerreinen; 
d. onderzoek te verrichten naar mogelijkheden van plaatsing van windmolens/turbines langs de 

landsgrens met Duitsland (waar ook al Duitse windmolens/turbines staan); 
- in 2023 te komen tot een RES 2.0 met zo min mogelijk landschap ontsierende windturbines; 
- om voor de vaststelling van de RES 2.0 in 2023 nog geen definitieve besluiten te nemen m.b.t. de 

locaties van eventuele windturbines. 
     
en gaat over tot de orde van de dag. 
 

Ondertekening en naam: 
 
PvdA,  CDA,     Gemeentebelangen VVD, Dorpen Centraal 
H. Wessels K.A.M. Reinerink-Hutten H.H.W. Lentferink  A.H.B. Plegt 

 
Motie:korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken 
Wijze van indienen van een motie: een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter 
worden ingediend (art. 34 Reglement van orde). 
 


