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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de routekaart zon en wind en een aantal actualiteiten 
die nu spelen en van invloed zijn op de planning van het windbeleid en de evaluatie zonneveldenbeleid. 
 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten om u via deze raadsbrief te informeren over de actualiteiten en het 
proces. 
 
Toelichting 
Routekaart wind en zon 
U heeft in september 2021 het procesvoorstel wind en zon vastgesteld. Volgens het procesvoorstel is er al 
een aantal stappen doorlopen. Zo heeft de verfijning/verdieping van de zoekgebieden plaatsgevonden, zijn 
de grondeigenaren geïnformeerd en zijn er informatiebijeenkomsten gehouden van 14 t/m 16 december 
2021. Op 14 december gebeurde dit in het gebied Langeveen/Manderveen, op 15 december in het gebied 
Geesteren-Weitemanslanden en op 16 december in het gebied Albergen. De presentaties en kaarten van de 
bijeenkomsten zijn daarna gedeeld op onze website. Tijdens de bijeenkomsten zijn zoveel mogelijk vragen 
beantwoord en daarnaast is een “Q&A” gemaakt van de (veel) gestelde vragen en een aantal vragen die nog 
moesten worden uitgezocht. Ook deze “Q&A” is op onze website geplaatst. 
 
Gedurende dit proces werden we ingehaald door een aantal ontwikkelingen/actualiteiten:  
1.    Zo blijkt uit het nieuwe regeerakkoord (15 december 2021) dat er vaste afstandsnormen komen voor 
wind op land; deze normen zijn echter nog niet bekend; 
2.    Wordt de wetgeving (normen uit het Activiteitenbesluit voor windturbines) gerepareerd in verband met de 
uitspraak van de Raad van State van 30 juni 2021. De hiervoor benodigde Plan-mer is in december 2021 
gestart en zal rond medio 2022 gereed zijn. Daarna zullen nieuwe normen (geluid, slagschaduw, externe 
veiligheid) worden opgesteld. 
3.    Het rapport van RIVM over de ervaringen van 3500 bewoners rondom windturbines is niet in 2021 
uitgebracht, maar wordt volgens navraag bij de RIVM afgerond in juni/juli. 
De bovenstaande onderdelen zijn belangrijke input voor ons windbeleid en zijn ook opgenomen in de de 
door uw raad vastgestelde routekaart. Echter, hier is een andere tijdsverwachting benoemd. Voor de 
vaststelling van het beleid zullen we over de juiste informatie moeten beschikken en dan met name welke 
afstandsnormen we moeten hanteren tussen windturbines en woningen. Dit betekent dat het door uw raad 
geaccordeerde procesvoorstel niet kan worden gehaald en dat besluitvorming rond het windbeleid later zal 
zijn dan deze zomer. Afhankelijk van de afronding van de bovenstaande punten zal de besluitvorming rond 

 



het windbeleid worden opgeschort. 
 
 
Gebied ATT 
 
Voor dit gebied op het grensvlak van de drie gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand hebben de 
colleges van deze gemeenten en en de provincie Overijssel een Plan van Aanpak vastgesteld. Hierover is 
uw raad in november vorig jaar geïnformeerd. Dit is een afzonderlijk gebiedsproces waarin een 
gebiedsverkenning plaatsvindt gekoppeld aan een gezamenlijke communicatie, maar waarin nog geen 
sprake is van uitvoering of realisatie. Uiteraard zullen in dit gebied ook de eventuele aangepaste normen 
gehanteerd moeten worden en zal een eventuele aanvraag moeten voldoen aan ons gemeentelijk 
windbeleid. 
 
 
Zienswijze tegen de provinciale Omgevingsverordening in verband met de verruiming van erfmolens binnen 
het Nationaal Landschap 

 
Ons college heeft namens de gemeente Tubbergen een zienswijze ingediend tegen de ontwerp 
omgevingsverordening van de provincie. Op 15 december 2021 heeft Provinciale Staten van de provincie 
Overijssel besloten om de zienswijze niet over te nemen, omdat de provinciale verordening een beleidsarme 
omzetting inhield. De provincie heeft wel aangegeven dat de vraag naar ruimere mogelijkheden om 
erfmolens te plaatsen mee wordt genomen in de voorbereidingen voor een nieuwe Omgevingsvisie, waarin 
de energietransitie een belangrijk thema is. 
 
 
Over de inhoud van deze raadsbrief zullen wij ook de inwoners in het zoekgebied en de indieners van de 
zienswijzen informeren. 
 
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, mevrouw H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar. Zij zal uw vragen aan 
ons college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 46 en haar e-mailadres is 
h.vanlimbeek@tubbergen.nl 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 

 
 
 
 
  

 

 

de burgemeester 

 
 
Drs. Ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker 

de secretaris 
 

 
 
Ing. J.L.M.Scholten 


