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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over het Plan van Aanpak Verkenning energie opwek door 
wind in het ATT-zoekgebied (Almelo, Tubbergen en Twenterand) voor de opwek van windenergie. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten: 
1. In te stemmen met het gezamenlijk Plan van Aanpak van Almelo, Tubbergen en Twenterand (ATT) en 

Provincie Overijssel om te verkennen of het realiseren van windturbines in het ATT-zoekgebied een 

realistische optie is. 

2. Wethouder E. Volmerink te machtigen om het Plan van Aanpak en de brief aan de inwoners te 

ondertekenen. 

3. uw raad te informeren met deze raadsbrief. 

 
Toelichting 
In het concept NOT windbeleid is het zoekgebied Geesteren/Weitemanslanden opgenomen als mogelijke 
zoeklocatie voor de ontwikkeling van windturbines. 
Omdat dit gebied grenst aan de gemeenten Twenterand en Almelo, is het voor inwoners goed om door alle 
drie gemeenten geïnformeerd worden over eventuele plannen voor ontwikkeling van windturbines. Dit omdat 
de onderlinge afstanden tussen de gemeenten in dat gebied relatief klein zijn. Het Plan van Aanpak (PvA) 
dat is opgesteld door de 3 gemeenten Almelo, Twenterand en Tubbergen en de provincie Overijssel, geeft 
invulling aan een gezamenlijk gebiedsproces om in de uitwerking van de opwek duurzame energie de 
mogelijkheden en beperkingen voor wind uit te werken met inwoners en belanghebbenden. 
Aangezien windturbines een gemeentegrensoverschrijdende invloed kunnen hebben op inwoners en 
betrokkenen in en rond het zoekgebied is voor een gezamenlijke aanpak gekozen. De Provincie Overijssel 
heeft het zoekgebied aangemerkt als zeer kansrijk voor realiseren van windturbines en wil het 
gebiedsproces met mensen en middelen ondersteunen. 
Voor alle drie de gemeenten is dit zoekgebied een onderdeel van een bredere duurzaamheids- en 
energieagenda met een brede mix van maatregelen. De gemeenten zitten elk in een verschillende fase om 
de energie ambities vast te leggen in beleid. Gemeenteraden hebben via het Ruimtelijk Ordening (RO)-
instrumentarium de bevoegdheid om te bepalen of er wel of geen windturbines komen in dit gebied. De 
Provincie Overijssel heeft op provinciale schaal de verantwoordelijkheid en de daarbij behorende regierol 
voor het behalen van de provinciale doelstellingen binnen de kaders van het nationaal klimaatakkoord -zoals 
verwerkt in de twee Overijsselse RESsen- en ziet het ATT zoekgebied binnen de RES Twente als 
veelbelovend initiatief en een belangrijk zoekgebied met potentie voor windenergie. Provincie ondersteunt 

 



graag gemeentegrens overschrijdende samenwerking om zo de regie bij gemeenten en inwoners te kunnen 
houden en daardoor provinciale ruimtelijke ingrepen niet nodig zijn.   
Om een gestructureerde en transparante verkenning te doen in het zoekgebied in de 3 gemeenten is een 
PvA opgesteld waarin de kaders en de “go en no go” momenten zijn vastgelegd. 
Op 14 september 2021 heeft uw raad unaniem ingestemd met het procesvoorstel routekaart wind en zon. 
Deze routekaart wordt nu doorlopen, waarbij de verdieping en de verfijning van de zoekgebieden recent 
heeft plaatsgevonden. In de verdiepingsslag zijn alle beperkingen/belemmeringen inzichtelijk gemaakt, 
waardoor er vervolgens potentiële locaties binnen de zoekgebieden zijn overgebleven. In de afgelopen 
weken hebben we gesprekken met grondeigenaren gevoerd om hen op de hoogte te stellen van de meer 
gedetailleerde zoekgebieden die hun perceel/percelen betreffen. In de komende weken (maand 
november) praten we ook omwonenden en overige geïnteresseerden bij in een bijeenkomst per zoekgebied. 
Naast de gezamenlijke aanpak binnen ATT volgen we ook de routekaart voor het zoekgebied 
Geesteren/Weitemanslanden.  
 
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, (plv.) 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 

 
 
 
J.H.M. Hermans-Vloedbeld 

de secretaris 
 

 
 
Ing. J.L.M.Scholten 



 

Beste inwoner, 

U krijgt deze brief omdat u in of dichtbij een kansrijk gebied woont voor windenergie op de grens 

van Almelo, Tubbergen en Twenterand.  

Dankzij zon- en windenergie dragen we bij om klimaatverandering te stoppen. De overgang naar 

schone energie is een stap die we samen moeten zetten. Steeds meer gebieden maken daarom de 

omschakeling naar duurzame energie. 

Ook in onze regio Twente zijn afspraken gemaakt over het opwekken van duurzame energie uit zon 

en wind als alternatief voor gebruik van gas en kolen. Gemeente Almelo, Tubbergen en Twenterand 

hebben energiebeleid vastgesteld of zijn hiermee bezig. Dat beleid gaat over hoe we een bijdrage 

willen leveren aan het opwekken van nieuwe energie via windmolens, naast zonnepanelen op daken 

en andere duurzame energiebronnen.  

Gezamenlijke aanpak 

De ontwikkeling van windenergie in de ene gemeente raakt altijd de beide andere gemeentes. 

Daarom vinden we het belangrijk om het gebied op de grens van Almelo, Tubbergen en Twenterand 

niet als drie losse gebieden te zien, maar als één geheel. De provincie stimuleert en ondersteunt 

deze grensoverschrijdende samenwerking op windenergie. Daarnaast heeft de provincie ook een 

regierol voor de hele voortgang van de omschakeling naar duurzame energie in Overijssel. 

 

De gemeentes van Almelo, Tubbergen en Twenterand hebben besloten om te starten met een 

gezamenlijk proces met aandacht voor alle voors en tegens van windmolens in het gemeentegrens-

overschrijdende gebied. Op 16 november wordt dat besluit openbaar en kunt u het plan van aanpak 

op de website van uw gemeente vinden. U kunt het plan van aanpak ook opvragen via 

info@windmolens-att.nl.   

 

Zoals u mogelijk weet, lopen er in Tubbergen en Twenterand al lokale processen en zijn er lokale 

gesprekken gevoerd. In Almelo wordt dit voorbereid. De bedoeling is dat de lokale processen de 

komende tijd op elkaar aansluiten en er één gezamenlijk proces ontstaat. Samen met u als inwoner 

van het gebied.  

Een open proces samen met u  

We vinden het namelijk belangrijk dat u als buren en buurten op dezelfde manier mee kunt denken 

en mee kunt praten. Dat kan aan de keukentafel bij u thuis of tijdens verschillende bijeenkomsten 

die we gaan organiseren. Alle informatie komt straks uiteraard ook (online) beschikbaar, zodat u de 

ontwikkelingen goed kunt volgen. Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie.  

Tijdens het proces bespreken en onderzoeken we eventuele zorgen over gezondheid, de 

landschappelijke voorwaarden en een zo eerlijke mogelijke verdeling van lusten en lasten. Verdeling 

van lusten en lasten betekent dat de opbrengst van de windmolens mogelijk terecht kan komen bij u 

als inwoner van het gebied, omdat het voor inwoners de meeste impact heeft. 

Het is de bedoeling dat rond de zomer van 2022 duidelijk is wat er ruimtelijk en technisch wel of niet 

kan in het gebied. En hoe we rekening kunnen houden met zorgen en wensen van de inwoners en 

andere partijen. Mede op basis van deze resultaten, kunnen de gemeenteraden beslissen of ze wel 

of niet verder gaan met het mogelijk maken van windmolens in het gemeentegrensoverschrijdende 

gebied van Almelo, Tubbergen en Twenterand. Het enige besluit dat tot nu toe is genomen, is dat we 

samen met de inwoners en andere partijen gaan onderzoeken of windmolens in het gebied mogelijk 

zijn.  

mailto:info@windmolens-att.nl


 

 

Wat gaat er de komende tijd gebeuren? 

De komende maanden starten we met het inzichtelijk krijgen van de mogelijkheden voor 

windenergie in dit gebied. Dat doen we door inhoudelijk-technische onderzoeken en gesprekken 

met u en andere inwoners van het gebied. We maken daarbij gebruik van de inbreng die u mogelijk 

al eerder geleverd heeft.  

Waarom is het gemeentegrensoverschrijdende gebied van Almelo, Tubbergen en Twenterand een 

kansrijk gebied?  

Onderzocht is welke gebieden in onze gemeenten juist niet en wel geschikt zijn voor windmolens. 

Daarbij is per gemeente gekeken naar normen voor veiligheid en geluid, beperkingen vanwege het 

vliegveld, de aanwezigheid van hoogspanningsleidingen en bijvoorbeeld afstandsnormen bij 

bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Uit deze onderzoeken komt het gebied op de grens 

van de gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand naar voren als een mogelijk geschikte plek 

voor het plaatsen van windmolens. We vinden het belangrijk om hierover duidelijk te zijn.  

Of er daadwerkelijk windmolens komen, gaan we nu gezamenlijk in kaart brengen door 

vervolgonderzoek. Uiteindelijk beslissen de gemeenteraden of zij wel of niet verder willen met de 

plannen. Juist daarom is het belangrijk om hierover goed met elkaar in gesprek te gaan. 

Nu al vragen? Gewoon mailen!  

We staan aan het begin van het proces, waar we u als inwoners graag goed bij willen betrekken. 

Toch kunnen we ons voorstellen dat u vragen heeft. Aarzel dan niet om contact op te nemen met de 

contactpersoon van uw gemeente:   

Gemeente Almelo: Lydia Plant, duurzaam@almelo.nl 

Gemeente Tubbergen: Hanneke Nijland, h.nijland@noaberkracht.nl  

Gemeente Twenterand: Herman Zwerink, h.zwerink@twenterand.nl 

Provincie Overijssel: Rianne Knippels, r.knippels@overijssel.nl  

We hopen dat u ervoor open staat om in de komende maanden met ons mee te denken. De 

uitnodiging daarvoor volgt binnenkort. 

 

Met vriendelijke groet,   

College van burgemeester en wethouders gemeente Almelo 

College van burgemeester en wethouders gemeente Tubbergen 

College van burgemeester en wethouders gemeente Twenterand 

Tijs de Bree, gedeputeerde provincie Overijssel 
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