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Geachte raads- en commissieleden, 
 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken om tezamen met de Noordoost-Twentse gemeenten 
onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een gemeentelijk energiebedrijf. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten om tezamen met de Noordoost-Twentse gemeenten opdracht te 
geven tot een onderzoek naar de mogelijkheden voor een energiebedrijf. Hiermee wordt tevens invulling 
gegeven aan de motie "Gemeentelijke exploitatie windmolens". 
 
Toelichting 
Via de thema-avonden van 15 en 26 oktober bent u op de hoogte gebracht over het voornemen voor een 
onderzoek naar een gemeentelijk energiebedrijf, waarmee onder meer invulling gegeven kan worden aan de 
motie “Gemeentelijke exploitatie windmolens”. 
 
De vier Noordoost-Twentse gemeenten stellen een onderzoek in naar de mogelijkheden om gezamenlijk of 
lokaal een eigen duurzaam energiebedrijf op te richten. Een dergelijk onderzoek moet antwoord geven op de 
vraag of het interessant is om zo meer versnelling te geven aan het opwekken van duurzame energie en om 
te kijken of er zo meer ruimte mogelijk is voor participatie. Daarnaast zal onderzocht worden of een dergelijk 
bedrijf rendabel is en bijdraagt aan de lokale betrokkenheid bij opwekking van duurzame energie. Dit 
onderzoek helpt de NOT-gemeenten om meer inzicht te krijgen in de voor- en nadelen, financiële gevolgen, 
en de risico’s, met als doel een weloverwogen besluitvorming op een mogelijk op te richten duurzaam 
energiebedrijf. 
Verduurzaming van onze maatschappij zal een grote impact hebben op onze leefomgeving en hierin willen 
we, waar het kan, het goede voorbeeld geven. 
 
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 

 

 

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
Ing. J.L.M.Scholten 



Gemeenten in Noordoost Twente onderzoeken oprichting duurzaam energiebedrijf

Is een eigen, duurzaam energiebedrijf interessant om sneller duurzame energie te produceren in Noordoost 
Twente? Dat is de vraag waarnaar de vier gemeenten in Noordoost Twente - Dinkelland, Losser, Oldenzaal en 
Tubbergen - een onderzoek starten. Zij doen dit vanuit hun samenwerkingsverband ‘Energie van Noordoost 
Twente’. De aanleiding voor het onderzoek zijn de landelijke afspraken om meer duurzame energie op te wekken. 

De gemeenten willen onafhankelijk laten onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van het oprichten van een 
gemeentelijk of regionaal duurzaam energiebedrijf. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag of het 
interessant is op deze wijze een versnelling te geven aan de opwekking van duurzame energie. Onderzocht wordt ook 
of een dergelijk bedrijf rendabel is. Verder wordt bekeken of een lokaal energiebedrijf zorgt voor meer betrokkenheid 
van inwoners en bedrijven bij de opwek van duurzame energie.

Onderzoek helpt bij besluitvorming
De resultaten van het onderzoek helpen de NOT-gemeenten om een besluit te nemen of ze gezamenlijk zo’n 
duurzaam energiebedrijf binnen NOT-verband willen oprichten. Hiervoor is meer inzicht nodig in de voor- en nadelen. 
Ook de financiële gevolgen en risico’s worden in beeld gebracht. Verduurzaming van onze maatschappij zal een grote 
impact hebben op onze leefomgeving. Daarom is het van belang alle alternatieven zorgvuldig te onderzoeken, ook op 
de mogelijkheid van inwoners en bedrijven om te participeren.  

Regionale Energiestrategie Twente
Alle gemeenten in Nederland hebben, vanuit het klimaatakkoord, de opdracht van het rijk om duurzame energie op 
land op te wekken. In de regio Twente stellen alle Twentse gemeenten samen een plan op om bij te dragen aan de 
Nederlandse klimaatdoelen. Dit plan heet de Regionale Energiestrategie Twente (RES Twente). Het onderzoek naar de 
oprichting van een duurzaam energiebedrijf sluit aan op de RES Twente.

Energie van Noordoost Twente
De overstap van fossiele naar duurzaam opgewekte energie om de uitstoot van CO2 tegen te gaan (de 
energietransitie) houdt niet op bij de gemeentegrens. In Noordoost Twente (Dinkelland, Tubbergen, Losser en 
Oldenzaal) werken de gemeenten daarom nauw samen. Door deze krachtenbundeling treedt een versnelling op en 
dragen de gemeenten actief bij aan de Regionale Energiestrategie van Twente. 

Meer informatie op www.energievannoordoosttwente.nl
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Meer informatie?
Hans Lammertink, communicatieadviseur Gemeente Losser  tel. 06 13 107 953 
Rifka Schepers, communicatieadviseur Duurzaamheid | Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, tel. 06 22 922 179     
Ivo Krake, communicatieadviseur Gemeente Oldenzaal, tel. 06 39 077 465

www.energievannoordoosttwente.nl

https://www.http/energievannoordoosttwente.nl/
http://www.energievannoordoosttwente.nl/
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