
 

 

Besluitenlijst Commissie Ruimte en Economie 
Maandag 27 mei 2019 om 19.00 uur 
Gemeentehuis Tubbergen, raadszaal 
 
Voorzitter       Griffier 
De heer H.H.W.Lentferink     De heer M.J.P. de Vet 
 
Aanwezig zijn de leden:     Aanwezig van het college: 
Mevrouw H.M.N. Berning-Everlo, (CDA)    Mevrouw U.M.T.Bekhuis-Groothuis 
De heer A.H.M. Eidhof(CDA)     De heer E.J. Volmerink 
De heer A.H.L. Oude Vrielink, (CDA)     
De heer J.A.B. Oude Vrielink, (CDA) 
De heer G.J.H. Weersink, (CDA) 
De heer H.J. Stevelink (CDA 
De heer W.J.G. Weerink, (CDA) 
De heer H.J. Booijink, (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer G.M.J. Groothuis, (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer H. Wessels, (PvdA) 
De heer J.E.F. Harmelink, (PvdA) 
De heer M.J.B. Mensink, (Dorpen Centraal)vanaf punt 7 
De heer A.H.B. Plegt, (Dorpen Centraal) 
De heer T. Oude Steenhof vanaf punt 8 als vervanging van de heer Weersink. 
 
 
Afwezig zijn de leden:      Afwezig zijn de collegeleden: 
De heer S. Olde Olthof, (Gemeentebelangen/VVD)  Mevrouw W.A.M. Haverkamp-Wenker 
De heer R.M.J. Lucas (Gemeentebelangen/VVD)  De heer R.H. de Witte 
De heer J.B.H.T. Olde Olthof, plv. lid, (Gemeentebelangen/VVD) 
 
 

1 Opening en vaststellen agenda 
 

 De voorzitter opent de vergadering. 
Besluit: 
De agenda wordt conform vastgesteld. 
 

2 Besluitenlijst en actielijst van de commissievergadering van 6 mei 2019 
 

 Besluit: 
Punt 3 is afgehandeld. 
N.a.v. de slagbomen bij Kadoes Albergen: brief aan omwonende wordt deze week verzonden. 
De besluitenlijst en actielijst wordt conform vastgesteld. 
 

3 Mededelingen 
 

 Wethouder Bekhuis deelt mee dat n.a.v. de brand bij afvalverwerker Twence ze druk bezig 
zijn te zoeken naar extra composteercapaciteit om zo het verbranden van GFT-afval te 
minimaliseren. 
 

4 Rondvraag 
 

 Dhr. Weerink inzake gevaarlijke verkeerssituatie Weemselerweg nabij de uitrit 
MFA/belevingspad. 
Wethouder Volmerink zegt toe hier naar te laten kijken. Zie ook actielijst. 
 
De heer Harmelink inzake maaien bermen Vasse. 
Wethouder Volmerink antwoordt dat sinds vorige week het maaien en onderhouden van 
bermen en sloten door HOI definitief doorgaat. Dit onder dezelfde condities, voorwaarden en 
eisen als thans. 
 



 

 

5 Informatie vanuit het college 
 

 Geen informatie vanuit het college. 
 

6 Deregulering planregels 
 

 Er wordt een presentatie gegeven door de heer J. Kleefstra, namens het bureau Rho 
adviseurs B.V. en mevrouw T. Snoeijink namens Noaberkracht (de sheets zijn als bijlage bij 
het verslag gevoegd). 
 
Besluit: 
De raadscommissie is geïnformeerd over de deregulering planregels en ziet deze regels t.z.t. 
terug in de vast te stellen bestemmingsplannen. 
 

7 Presentatie N2000 Springendal & Dal van de Mosbeek 
 

 Er wordt een presentatie gegeven door de heer J.H. Schutte namens LTO-Noord (de sheets 
zijn als bijlage bij het verslag gevoegd). 
 
De heer Harmelink vraagt of het niet zo maar mogelijk is de fosfaatrechten uit het gebied te 
halen. 
Wethouder Volmerink zegt toe dit met de provincie Overijssel op te nemen. 
 
De heer Booijink vraagt of er voldoende geld is voor de omzetting van 100 ha. cultuurgrond in 
natuur. Dit geld is er volgens wethouder Volmerink. Ook vraagt hij de lokale aannemers en 
agrariërs hierbij te betrekken. Dit wordt onder andere al via LTO Noord gedaan. 
 

8 Motie uitvoeringsagenda duurzaamheid 
 

 Wethouder Bekhuis geeft een toelichting op de agenda. 
Er wordt een toelichting op de cijfers uit de agenda en de bijlage gegeven door mevr. Van 
Nieuwkuijk namens Energietransitie Noord oost Twente. 
Hierna volgt een presentatie namens Essenkracht door de heer H. Zegeren. 
 
De heer Wessels vraagt om een aanscherping van de agenda. 
De heer Plegt  wil graag regelmatig een overzicht welke maatregelen nog nodig zijn om de 
doelstelling te halen. Ook wil hij een concrete tijdsplanning. 
 
Mevrouw Berning wil de agenda explicieter zien en graag ook een doorkijk voor de periode 
2023-2050. Zij vraagt ook om energiebesparing er in op te nemen. 
 
De heer Groothuis wil duidelijk insteken op bewustwording met betrekking tot duurzaamheid. 
Wethouder Bekhuis zegt toe dat de gemeente Tubbergen met de provincie Overijssel gaat 
overleggen over het plaatsen van windmolens. 
 
Advies commissie 
De aanvullingen en opmerkingen vanuit de commissie verwerken in het raadsvoorstel. Het 
raadsvoorstel wordt voor de raadsvergadering van 17 juni 2019 geagendeerd. 
 

9 Zonneveldenbeleid 
 

 Voorgesteld raadsbesluit: 
 
1. de notitie "Ontwikkelingsmogelijkheden voor grootschalige zonnevelden in Noordoost  
Twente' vast te stellen; 
2.de inspraakreacties (gedeeltelijk) over te nemen. 

 
Advies commissie 
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 17 juni 2019 
geagendeerd. 



 

 

 

10 Sluiting 
 

 De voorzitter sluit de vergadering. 

 

BIJLAGE : Actielijst commissie Ruimte en Economie 
 

Actor Activiteit Termijn Afgehandeld ja/Nee 

Wethouder Volmerink Evaluatie Verordening 
Starterslening gemeente 
Tubbergen 2019 

2019 Nee 

Wethouder Volmerink Verkeerssituatie Weemselerweg/ 
uitrit MFA Albergen 

3
e
 kwartaal 

2019 
 

Wethouder Volmerink Verwijderen slagbomen nabij 
Kadoes, Albergen 

Na overleg 
met buurt. 

 

 
 



 
 
 
 

Advies 
Deregulering 
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Jan Kleefstra 
Thea Snoeijink 



Doel 

Vooruitlopend op het omgevingsplan kijken in 
hoeverre er in de huidige 

bestemmingsplannen al regels kunnen 
worden vereenvoudigd, verruimd of geschrapt 



Opdracht 

Uit Nota van uitgangspunten: 

 

1. onderzoeken van de mogelijkheden tot verruiming van de 

bijgebouwenregeling in kernen. Waarbij ook rekening 

wordt gehouden met vergunningsvrij bouwen; 

 

2. verkennen van de mogelijkheden om flexibeler om te gaan 

met bouwregels voor het wonen in het buitengebied. 

 



Insteek advies 

Bestaande bestemmingsplannen bekeken om te bezien welke 
regels vereenvoudigd, verruimd of mogelijk geschrapt kunnen 
worden. O.a. 

 

• Situering en oppervlakte bijbehorende bouwwerken 

• Erkerregeling 

• Bouwen in hoeksituaties 

• En wat verder ter tafel komt 

 

Eerste stap gericht op eenvoudige aanpassingen. Geen 
wijziging van plansystematiek. 



Proces 

Interviews en gesprekken: 

• Externe partijen 

• Ambtelijke bijeenkomst 

• Beide portefeuillehouders 

 

Aan de hand van casussen zodat er over dezelfde beelden 
wordt gesproken. 

   



Proces extern 

Vier architecten die veel bouwplannen binnen beide 
gemeenten uitvoeren: 

H. Leferink, T. Olde Dubbelink, E. Meinders en D. Oude 
Lenferink.  

 

Het Oversticht (welstand), waar veel plannen worden 
beoordeeld 

   



Uitkomsten 

De belangrijkste uitkomsten (vrijwel unaniem): 

• tevredenheid over huidige regels en samenwerking 

• iedere regel in bestemmingsplan heeft betekenis 

• relatie kwaliteit openbare ruimte en buren 

• regisserende rol gemeente en rol kwaliteitsteam 

 



Uitkomsten toekomst 

Verdere toekomst (meer verdeeld): 

• huidige regels bieden voldoende ruimte voor ontwikkeling 

• versimpeling regels en meer sturen op kwaliteit 

• meer ruimte voor afwijkende bouw en maatwerk 

• van regisseren naar samenwerken 

 



Wat nu al doen? 

• Tabel met mogelijkheden in notitie om nu al aanpassingen 
in bestemmingsplannen mee te nemen 

• Daarbij komt de gemeenteraad in beeld vanwege de 
vaststelling van de bestemmingsplannen 

• Enkele ingrijpender aanpassingen vergt meer discussie. 
Meenemen in traject omgevingsvisie en omgevingsplan 

 



Paar voorbeelden kernen 
Een paar voorbeelden van voorgestelde aanpassingen in de 
kernen: 

• Harmonisatie van begrippen/vereenvoudigen van 
regelingen 

• Verruiming en vereenvoudiging procedure, bv 
mogelijkheden achtererven 

• Ruimte voor verduurzamingsmaatregelen 

• Afwijking voor afwijkende bouwvormen 



Paar voorbeelden 

Afwijkende bouwvormen 

• Nu ook bespreekbaar en mogelijk als het kwaliteitsteam dat 
aanvaardbaar acht, maar de mogelijkheid is niet in de 
bestemmingsplannen uitgesproken. 

• Medewerking vergt een uitgebreide procedure of 
bestemmingsplanherziening via uw raad. 



Paar voorbeelden 

Voorstel 

• Nu in het bestemmingsplan een afwijkingsbevoegdheid met 
kwaliteitsvoorwaarden opnemen 

• Bevoegdheid college 

• Korte procedure en minder kosten burger 



Paar voorbeelden 

Bouwen op achtererf 

• Nu overal 100 m2 op percelen groter dan 400 m2 

• Wens bij burgers voor meer buitenruimte en grotere 
bijbehorende bouwwerken 

• Het specifieke perceel en omstandigheden bepalen wat er 
kan en niet kan 

• Nu is meer wel mogelijk, maar kruimelprocedure via college 
of soms uitgebreide procedure nodig via uw raad 



Paar voorbeelden 

Voorstel 

• Alle percelen 50% bebouwen tot een maximum van 250 m2 
aan bijbehorende bouwwerken 

• Begrenzing nodig om volbouwen en industrieel karakter van 
achtererven te voorkomen 

• Maatwerk mogelijk afhankelijk van omvang van perceel 

• Verruiming en vereenvoudiging van procedure en minder 
kosten voor burgers 



Vragen 



INRICHTINGSPLAN 
SPRINGENDAL – 
DAL VAN DE 
MOSBEEK 

Jan-Henk Schutte 
Technisch manager, namens LTO Noord 

07 mei 2019 

      
  

  

  
  

 



Inhoud 

- Opgeleverd voor besluitvorming GS 

 

- Terugblik op het proces 

 

- Inrichtingsplan 

 

- Grondverwerving 

 

- Oplevering voor besluitvorming GS (23 april a.s.) 

 

- Vervolg 

 



© Arcadis 2017 

Opgeleverd voor besluitvorming GS d.d. 23 april 2019 

Producten: 

- Inrichtingsplan voor de deelgebieden: 

• Hazelbekke 

• Mosbeek 

• Springendalse Beek 

• Brunninkhuizerbeek 

• Braamberg/Tutenberg 
 



© Arcadis 2017 

Terugblik op het proces 

Doorlopen planvormingsproces 

 

 Ecohydrologische systeemanalyse 
per deelgebied 

Benoemen duidelijkheden en 
onduidelijkheden (=gebiedsanalyse) 

Bepalen perceelsinvloed op de 
voorkomende habitattypen 

Vormgeving maatregelpakket 



© Arcadis 2017 

Inrichtingsplan 

Totstandkoming inrichtingsplan 

 

- Fieldlab als onafhankelijk inhoudelijk specialistenteam 

-  M.b.v. werksessies zijn inhoudelijke specialisten aangehaakt  

 

- Hoe is ‘het gebied’ betrokken geweest en nog betrokken? 

• Specialist namens gebied bij werksessies 

• Keukentafelgesprekken met grondeigenaren  

• Informatiebijeenkomst met betrokken grondeigenaren (8 

april jl.) 

• Inloopbijeenkomst voor alle belangstellenden (gepland op 

d.d. 12 juni 2019) 

 

- Doel maatregelen: Behoud en instandhouding van de 

aangewezen habitattypen 



© Arcadis 2017 

Inrichtingsplan 

Inhoud 

- Beschrijving inrichtingsmaatregelen voor de 6 deelgebieden: 

• Hazelbekke 

• Mosbeek 

• Springendalse Beek 

• Braamberg/Tutenberg 

• Brunnikhuizerbeek 

• Roezebeek 

 

• Interne maatregelen –> Terreinbeherende organisaties (TBO’s).  

 Interne maatregelen (o.a. boskap) staan niet in dit IP(!); 

• Externe maatregelen -> gebiedsproces LTO Noord 
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Inrichtingsplan 

Externe maatregelen 

 

- Maatregelen t.b.v. de knelpunten: 

• Verdroging (hydrologisch herstel) 

• Maatregelen: o.a. Beekbodemverhoging, inrichting 

bergingsgebieden, verwijderen drainage en sloten etc. 

• Vermesting (Beperken uitspoeling meststoffen) 

• Maatregelen: o.a. stopzetting bemesting, beperken 

bemesting, verbod op akkerbouw, intensiveren intern 

beheer(!) 

• Verzuring (veelal gevolg van verdroging) 

• Maatregelen: Zie maatregelen hierboven. Aanvullend: 

kleine delen plaggen 
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Maatregelenkaart Hazelbekke 
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Maatregelenkaart Mosbeek 
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Maatregelenkaart Springendalse Beek 
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Maatregelenkaart Braamberg 
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Maatregelenkaart Brunnikhuizerbeek 



© Arcadis 2017 

Deelgebied Roezebeek 

• Maatregelen Roezebeek bevinden zich nog in de onderzoeksfase.  

• Maatregelen worden verwerkt in het inrichtingsplan van 1 oktober 

2019 en Ontwerp PIP 
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Voorontwerp (VO) PIP 

Totstandkoming VO PIP 

 

- Wordt opgesteld in opdracht- en onder regie van Provincie Overijssel 

 

- Formele informatiemomenten: Commissie en horen raad 

 

- Informatieavond Inrichtingsplan en Voorontwerp PIP in gebied: 

Woensdag 12 juni 2019 

 

- www.overijssel.nl/Natura2000Procedures 

• Actuele stand van zaken besluitvorming (dashboard) 

• Besluitvorming en inspraak 
 
 

 

http://www.overijssel.nl/Natura2000Procedures


Planning en fasering 

2017 2021 2015 

Verkenning 

Planuitwerking 

Beheer 

2019 

Realisatie 

VO 
PIP 

Def. 
PIP 

OW 
PIP 

2017 2020 2015 
2017 2022 2015 

GS 

PS 

Interne maatregelen 

Interne maatregelen Grondverwerving 
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2019 2019 

Today 

Feb Mar Apr May 

Besluitvorming Projectgroep 
(stakeholders) - Mosbeek 
3/27/2019 

Besluitvorming Projectgroep 
(stakeholders) - Springendalse 
Beek en overige gebieden 
4/4/2019 

Besluitvorming 
BAC 
4/10/2019 

Besluitvorming GS 
4/23/2019 

Oplevering IP en PIP 

4/1/2019 

Informatiebijeenkomst 
grondeigenaren 

4/8/2019 

2/4/2019 - 4/1/2019 Inrichtingsplan 

3/18/2019 - 4/10/2019 Keukentafelgesprekken 

2/4/2019 - 5/7/2019 Grondverwerving 

Planuitwerking tot heden 



Grondverwerving 

Grondbehoefte 
 
 

 

Aangekocht of 

overeenstemming met 

eigenaar bereikt voor 

zelfrealisatie 



Grondverwerving 
Stand van zaken 

 

- Formele start grondverwerving: GS-besluit van 23 april 2019 

- NB: Grondverwervingsspoor loopt al ‘passief’ vanaf start Beheerplan in 

2015 

- Met alle betrokken eigenaren (Mosbeek, Hazelbekke en Springendalse 

Beek) een keukentafelgesprek gehouden (Fieldlab-grondeigenaar): 23 

eigenaren. 

 

- Gesprekken met de rentmeester lopen tot dusver goed en constructief 

- Er is met een viertal eigenaren al een akkoord bereikt over 

grondverwerving/functiewijziging 

- Met 2 grondeigenaren wordt momenteel onderhandeld over 

bedrijfsverplaatsing 

- Overige gesprekken worden de komende periode ingepland; planning is 

dat deze gesprekken vanaf eind juni starten 

 

- Ruilplan 
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Vervolg: Afronding planuitwerkingsfase 

 

Periode: tussen 23 april 2019 en 1 oktober 2019 

 

- Ter inzage legging Inrichtingsplan, VO PIP en verwervingsplan 

 

- Opstellen Ontwerp PIP en Nota van Antwoord 

 

- Opstellen stukken voor het opleverdossier 

 

- Opstellen Eigenarendossiers (basis voor grondverwervingsspoor) 
 

 

 



Vervolg 

Aandachtspunten (cruciaal) opleverdossier 

 

- Beheer en Onderhoudsnotitie 

- Basis voor Beheer en Onderhoudsplan realisatiefase 

- Randvoorwaarden waar beheer en onderhoud moet voldoen 

- Onderdeel bedrijfsvoering eigenaren(?) O.a. zelfrealisatie 

grondeigenaren 

 

- Monitoringsplan 

- Inzichtelijk maken van effecten van de maatregelen 

(langjarig/continu) 

- Wat gebeurt er als doelen niet worden behaald? 

 

- Uitvoeringsstrategie 
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Vragen? 



Duurzaamheidsagenda 

Duurzaamheid is van ons allemaal! 



Over welk onderwerpen  
hebben we het? 

 
En wat zijn onze ambities? 

 

 

 



Energietransitie 

Ambitie: in 2050 wekken we 100% duurzame energie op.   

 

Een enorme uitdaging, maar we hebben eerder bewezen 
dat we het kunnen: 

  

https://youtu.be/cpZC3O65D4o 

 

https://youtu.be/cpZC3O65D4o


We werken hierin samen met de 4 Noordoost Twentse 
gemeenten en sluiten ons vooral aan bij duurzame initiatieven 
van inwoners, bedrijven en organisaties. 

 

Binnenkort online   

een digitaal platform met info over 

de energietransitie in Noordoost 

Twente 

 



En niet te vergeten: energie besparen 



Circulaire inkoop 



Afval blijft een 
uitdaging! 



  Asbest eraf, zon erop! 



Bereikbaar en aantrekkelijk 



 



 



 



Stand van zaken 

 

27 mei 2019 



Visie 



Rollen ‘Energie-opwekgroep’ Essenkracht 

• Verbinden initiatiefnemers met (externe) partijen en/of informatie 

• Ondersteuning marketing en communicatie voor participatie en draagvlak 
projecten  

• “Eigen projecten’: worden lokaal uitgevoerd/ gedraaid (op kernniveau) 

• Bij (grootschalige) ontwikkelingen/projecten van commerciële partijen stellen we 
de maatschappelijke afdracht en participatiemogelijkheden veilig 

•  Bewustwording en kennisoverdracht energietransitie gemeenschap 



1. Kleine daken (particulier) 

• Inzet Essenkracht? 

• Lokale werkgroepen delen de aanpak met andere kernen, met als doel om deze 
initiatieven te versnellen 

• Financiële bijdrage Essenkracht? 

• Geen of kleine bijdrage Essenkracht per initiatief/dak 

 

• Waar en hoe? 

• In zowel bestuur als werkgroepen wordt deze informatie gedeeld 
(door oa. lead generator via website) 

• (let op, projecten worden lokaal/op kernniveau uitgevoerd!) 



Voorbeeld 

Beste Harald, 
  
…vroeg me om je bij te praten over de stand van zaken met betrekking tot 
de PV-systemen voor Dubbeldorp; 
 
Voor 27 adressen hebben we de systemen ontworpen, van 8 adressen 
krijgen we nog gegevens toegestuurd zodat we het systeem kunnen 
ontwerpen. 
Van circa 10 adressen hebben we nu ook additionele info gekregen zodat we 
weten hoelang het kabel tracé vanaf de omvormer naar de meterkast gaat 
zijn, deze info hebben we nodig zodat ik dit kan aanleveren, zodat zij dit 
weer kunnen afprijzen en er een offerte de deur uit kan. 



2. ‘Zonnige daken’ (sde/pcr) 

• Inzet Essenkracht:  

• - Essenkracht verbindt lokale initiatiefnemers en helpt hen verder om SDE of PCR 
project te realiseren (zie schema) 

• - Projecten worden lokaal (op kernniveau) uitgevoerd waarbij Essenkracht faciliteert 

 

• Financiële bijdrage Essenkracht? 

• Geen of kleine bijdrage (bijv bekostiging randvoorwaarden) 

 

• Waar en hoe? 

• -Op de website informatie en aanmeldmogelijkheid project ‘Zonnige daken’ 

• -Mogelijke aanvullende vragen in het netwerk uitzetten om te versnellen  

• -Bijhouden welke verbindingen zijn gelegd  



Voorbeeld 

Dakproject Ter Braak MTS Langeveen (0,1 MW): 
• SDE verkregen najaarsronde 2018 
• Projectbegroting afronden 
• Bij voldoende zekerheid en rendement rol Langeveen zelf en dan 

financiering rond 
• Start – afronding mogelijk 2019 
SDE aanvraag Wulferink Geesteren (0,5 MW) 
• Voorjaarsronde 2019 ingediend…wachten op beschikking 

 
 



Processchema ‘Zonnige daken’  
 

 

 

Initiatiefnemer 

(bijv dakeigenaar)  

Contact (website) 
Essenkracht  

Geeft advies en 
levert evt Businnes 

case op 
hoofdlijnen 

Go or no go? 

No go = einde 

Go* 
Initiatiefnemer 

maakt keuze PCR 
OF SDE 

PCR 

Essenkracht kan 
ondersteunen bij 
ledenwerving PCR 

SDE 

Essenkracht kan 
ondersteunen bij 

SDE aanvraag en/of 
kennis 

Lokale uitvoering 



3. Zonnevelden (lokaal) 
• Inzet Essenkracht? 

• -Oppervlakken groter dan ca 2500m2 op grond willen wij faciliteren   

• -(niet professionele) Initiatiefnemers/eigenaren: inzicht en cijfers  

• - Zorg dragen dat lusten zoveel mogelijk lokaal blijven 

 

• Financiële bijdrage Essenkracht? 

• Geen  of kleine bijdrage (bijv organisatie) 

 

• Waar en hoe? 

• Op de website informatie en aanmeldmogelijkheid project 

• Mogelijke aanvullende vragen in het netwerk uitzetten om zo te versnellen 

• Bijhouden welke verbindingen zijn gelegd  



Voorbeeld 

Voetbalveld Reutum, 3e (halve) veld 
• Afhankelijk van standpunt gemeente voorwaarden gebruik 
• 2 modellen, aansluiting(skosten) bepalend 
• Gesprekken dorpsraad en voetbal 

 
 



4. Zonnevelden (prof) 
• Inzet Essenkracht? 

• Organiseren draagvlak in ruil voor optimale lokale lusten gemeenschap 

 

•  Financiële bijdrage Essenkracht? 

• Geen of kleine bijdrage ( bijv organiseren participatie) 

 

• Waar en hoe? 

• Vanaf principe-besluit gemeente 



Processchema Zonnevelden  
 

 

 

 

Initiatiefnemer  Contact Essenkracht 

 

 

Professionele 
ontwikkelaar  

 

Essenkracht organiseert 
draagvlak in ruil voor optimale 

afdracht/participatie 

Niet professionele 
ontwikkelaar* 

Initiatiefnemer maakt keuze 
PCR OF SDE 

PCR 

Essenkracht kan 
ondersteunen bij 
ledenwerving PCR/ 

participatie en/of realisatie 

SDE 

Essenkracht kan 
ondersteunen bij SDE 

aanvraag en/of realisatie 

Lokale uitvoering 
 



Voorbeeld 

Fleringen Kronos 
• Verkennend gesprek…. 
• Maar kan het binnen de gemeentegrenzen? 

 



5. Windmolens  

• Inzet Essenkracht:  

• - Zorgen voor beleidsruimte door onder aandacht brengen wensen en lokale 
initiatieven bij overheden 

• - Initiatiefnemers kunnen wij helpen om een antwoord te krijgen op de 
mogelijkheden en de consequenties  

• - Zodra aan de orde organiseren van draagvlak in ruil voor optimale lokale lusten 
gemeenschap 

 

• Financiële bijdrage Essenkracht? 

• Geen 

 

• Waar en hoe?* 

• Vanaf principe besluit gemeente 



Voorbeeld 



6. Bio vergisting/-massa 

• Inzet Essenkracht? 

• Essenkracht wil zowel beleidsruimte als fysieke ruimte voor 2-3 grote vergisters 
in de regio zodat het bestaande (gas)netwerk kan blijven en onze inwoners relatief 
eenvoudig gasloos kunnen worden 

 

• Financiële bijdrage Essenkracht? 

•  Geen  

 

• Waar en hoe? 

• Politiek vragen voor medewerking op dit punt  

• Inventariseren/ verzamelen mogelijk potentiele locaties 



7. Overige 
Inzet Essenkracht? 
Naast voorgenoemde transitiemogelijkheden zien we ook kansen voor:  

• Duurzame mobiliteit 

• Energiebesparing 

• Energie-opslag  

• Afval-grondstof-circulair 

 

Financiële bijdrage Essenkracht? 

 Nader te bepalen 

 

Waar en hoe? 

Inventariseren/ verzamelen mogelijk potentiele (project) locaties en behoeftes 

Verbinden van stakeholders om transitie te versnellen 


