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Geachte raads- en commissieleden, 
 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van 2 april 2019 hebben wij het navolgende onderwerp besproken: "Brief namens NOT 
gemeenten over onderzoek naar windenergie langs de grens". 
 
Ons besluit 
Wij hebben in die vergadering besloten in te stemmen met de inhoud van de brief en wethouders Bekhuis en 
Volmerink te machtigen om de brief namens het college te ondertekenen. 
 
Toelichting 
In aansluiting op de eerder verzonden inspraakreactie op de omgevingsvisie van de Provincie Overijssel 
over windenergie in Nationaal Landschap, wordt de bijgevoegde brief, met daarin het verzoek om de 
mogelijkheden voor windenergie in het grensgebied van het Nationaal Landschap Noordoost Twente te 
mogen onderzoeken, verzonden aan de informateur van het nieuw te vormen college van Gedeputeerde 
Staten van Overijssel. Doelstelling is om het thema windenergie in Noordoost Twente in het coalitieakkoord 
en programma te krijgen. De lobby van de afgelopen twee jaren heeft nog niet gebracht wat we er van 
verwachten en is daarom aanleiding om deze brief onder de aandacht te brengen van het nieuw te vormen 
college van Gedeputeerde Staten van Overijssel. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 
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Aan de informateur van het nieuw te vormen 
college van Gedeputeerde Staten van Overijssel 
De heer G. Jansen 
Postbus 10078 
8000 GB Zwolle 

  

Onderwerp: verzoek om onderzoek naar windenergie in Noordoost Twente op te nemen in het coali-

tieprogramma  

 

 
Geachte heer Jansen, 

Met deze brief brengen wij een voor ons belangrijk speerpunt onder uw aandacht: het opwekken van 
windenergie in Noordoost Twente om bij te dragen aan onze gezamenlijke doelstelling om in 2023 
minimaal 20% van onze energiebehoefte duurzaam op te wekken. Wij willen graag dat in het coalitie-
akkoord wordt opgenomen dat er een verkennend onderzoek gaat plaatsvinden naar de mogelijkhe-
den om in Noordoost Twente windenergie op te wekken. Wij verzoeken u dit punt in de onderhande-
lingen over een nieuw coalitieakkoord in te brengen. 

De succesvolle Gebiedsontwikkeling Noordoost Twente wil de waardevolle samenwerking met en 

binnen Noordoost Twente ook in de nieuwe coalitieperiode continueren. Ook de positieve samenwer-

king met de provincie op het gebied van de energietransitie zal bijdragen aan een sterk Noordoost 

Twente. We staan reeds in nauw contact met onze inwoners en bedrijven om lokale initiatieven tot 

bloei te brengen. Kortom de energietransitie biedt nieuwe kansen om ons gebied te versterken. 

 

Verzoek tot verkenning 

Binnen Noordoost Twente zijn we trots op ons mooie landschap, echter zien we ook de enorme uitda-

ging van de energietransitie voor ons liggen. NOT is ervan overtuigd dat een mix aan duurzame op-

wekking nodig is om de klimaatdoelen te kunnen behalen. Wat we hiervoor nodig hebben van de Pro-

vincie Overijssel is dat we beleidsmatig de ruimte krijgen om de mogelijkheden voor diverse vormen 

van windenergie binnen ons Nationaal Landschap te onderzoeken en uiteindelijk te implementeren. 

Het gebied, aangemerkt als Nationaal Landschap, heeft in de praktijk niet overal dezelfde landschap-

pelijke waarde, zo blijkt uit een eerste uitgevoerde verkenning op basis van de Catalogus Gebieds-

kenmerken (2017
1
). Het nader onderzoek naar gebiedskenmerken en windmolens in diverse land-

schapstypen willen we graag samen met de Energiestrategie Twente (RES) vorm geven, waar de 

provincie Overijssel ook deel van uit maakt. 

 

Waarom Windenergie in Noordoost Twente 

Met het proces rondom het opstellen van zonneveldenbeleid is gebleken dat bij de agrarische sector 

over het algemeen meer draagvlak aanwezig is voor windenergie dan voor zonnevelden. Dit in ver-

band met het beperkter ruimtegebruik. Eén windmolen van 3 MW staat ongeveer gelijk aan 10 hectare 

zonneveld. Windmolens besparen dus veel kostbare ruimte in ons Nationaal Landschap. Ook is bij de 

inwoners, door de aanwezigheid van de Duitse windmolens op Duits grondgebied, al meer gewenning 

en acceptatie aanwezig. Tijdens diverse bijeenkomsten in NOT over de energietransitie wordt door 

inwoners aangegeven: “waarom zetten we niet een aantal windmolens aan de grens, daar staan toch 

de Duitse windmolens ook al?”. Een grensoverschrijdend energielandschap, in samenwerking met de 

Duitse buurgemeente Bad Bentheim, behoort op korte termijn concreet tot de mogelijkheden. De heer 

Volker Pannen, burgemeester van Bad Bentheim, heeft zich positief over deze samenwerking uitgesp-

roken en ondersteunt het verzoek om energieopwekking en transport grensoverschrijdend op te pak-

ken. 

  

                                                           
1
 Download Catalogus Gebiedskenmerken http://www.overijssel.nl/thema%27s/omgeving/omgevingsvisie/ 
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Ook op andere locaties aan de grenzen van het Nationaal Landschap in Noordoost Twente, zoals 

bijvoorbeeld een industriële zone langs de A1 zien we kansen. Alle mogelijkheden voor windenergie 

zijn op dit moment uitgesloten, wat veel huidige lokale initiatieven in de kiem smoort. 

 

We zien goede kansen voor de regio in het participatief ontwikkelen van windprojecten. De opbreng-

sten van deze projecten kunnen we toekomstbestendig inzetten voor de leefbaarheid van de kernen 

en de versterking van de natuurontwikkeling binnen ons Nationaal Landschap Noordoost Twente. 

 

Tot slot 

Graag zien we in het coalitieakkoord het voornemen opgenomen dat de provincie, in samenwerking 

met de Noordoost Twentse gemeenten, wil komen tot een gedragen en verantwoord windbeleid voor 

Noordoost Twente op basis van gebiedskenmerken. Op deze wijze willen de Noordoost Twentse ge-

meenten substantieel bijdragen aan de energietransitie van onze regio en de provincie Overijssel.  

 

Graag zijn wij bereid ons verzoek nader toe te lichten. We wensen u veel succes met de uitvoering 

van uw opdracht. 

 

 

Namens de colleges van Burgemeesters en Wethouders van de gemeenten 

Losser, Tubbergen, Dinkelland en Oldenzaal, 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Jaimi van Essen Harry Nijhuis Ben Blokhuis Benno Brand 

 (Duurzaamheid) (Ruimtelijke Ordening) (Duurzaamheid) (Ruimtelijke Ordening) 

Gemeente Losser Gemeente Losser Gemeente Dinkelland Gemeente Dinkelland 

 

 

 

 

Ursula Bekhuis Erik Volmerink Evelien Zinkweg Alida Renkema 

(Duurzaamheid) (Ruimtelijke Ordening) (Duurzaamheid) (Ruimtelijke Ordening) 

Gemeente Tubbergen Gemeente Tubbergen Gemeente Oldenzaal Gemeente Oldenzaal 
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