VRAGEN VANUIT HET WEBINAR WINDBELEID
Tijdens het webinar Windbeleid dat we op 18 november 2020 in Dinkelland hielden en op 19
november 2020 in Tubbergen, zijn er bijna 170 vragen gesteld. Deze hebben we gerubriceerd. Om
het overzichtelijk te houden, hebben we vragen die vaker werden gesteld, samengevat tot 1 vraag.
We ontvingen daarnaast een aantal opmerkingen. Deze hebben we doorgegeven aan wethouder
Bekhuis en wethouder Blokhuis.
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Begrippenlijst
NOT:
NOT staat voor Noordoost Twente. Met betrekking tot de energietransitie werken de Noordoost
Twentse gemeenten Dinkelland, Tubbergen, Oldenzaal en Losser samen.
Energie van Noordoost Twente:
Energie van Noordoost Twente is het samenwerkingsverband op gebied van energietransitie tussen
de gemeenten Dinkelland, Tubbergen, Losser en Oldenzaal.
RES:
In het klimaatakkoord van Parijs heeft Nederland samen met 194 andere landen toegezegd te zorgen
dat de aarde in 2050 niet meer dan twee graden is opgewarmd. Om te voorkomen dat iedereen
‘maar wat doet’, worden er afspraken gemaakt tussen bedrijven, particulieren en de overheid. Deze
worden per regio samengevat in de Regionale Energie Strategie (RES). De Twentse gemeenten
hebben dit verder uitgewerkt in de RES Twente.
Concept windbeleid:
Beleid met betrekking tot windenergie dat door de NOT-gemeenten vastgelegd is. In februari 2021
stellen de verschillende raden het definitieve windbeleid vast. >>Bekijk het concept windbeleid.
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1.

INSPRAAK
1. Worden meningen van mensen uit het buitengebied zwaarder gewogen? Aangezien zij
meer geraakt worden, maar met een kleinere groep zijn.

Tegen het ontwerpbeleid kan iedereen een zienswijze indienen, hierbij wordt geen onderscheid
gemaakt in de locatie van indiener van de zienswijze.
In een planologische procedure moet er sprake zijn van belanghebbende. Alleen personen binnen 10
maal de tiphoogte van een windturbine zijn belanghebbende. Zo heeft de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald in haar uitspraak van 2 mei 2018. Dit is op dit
moment de lijn in jurisprudentie, maar kan door nieuwe uitspraken van de Raad van State
veranderen.
2. Wie/welk gremium neemt uiteindelijk het besluit?
Voor de vaststelling van het windbeleid neemt de gemeenteraad het besluit.
Voor het daadwerkelijk realiseren van een windmolen is een planologische procedure nodig. Dit kan
een omgevingsvergunning met afwijking of bestemmingsplanherziening zijn. De gemeenteraad stelt
het bestemmingsplan vast en zal voor de omgevingsvergunning met afwijking een verklaring van
geen bedenkingen moeten afgeven. Het college van burgemeester en wethouders kan na de afgifte
van de verklaring van geen bedenkingen de omgevingsvergunning verlenen.
3. In hoeverre kun je als gemeente grondeigenaren dwingen?
Op basis van het beleid kunnen wij als gemeente niemand dwingen en dat willen we ook niet. We
willen juist graag initiatieven van onderop.
4. In hoeverre kunnen omwonenden nog wat doen als een grondeigenaar akkoord is?
Er is sowieso een planologische procedure noodzakelijk. In dit proces kunnen zienswijzen/bezwaar en
beroep worden ingesteld.
5. Wanneer worden er gesprekken ingepland met omwonenden?
Er is pas sprake van een groep omwonenden wanneer er een concreet initiatief ontstaat. De
initiatiefnemers gaan, wanneer een locatie kansrijk lijkt, in een vroeg stadium in overleg met de
omwonenden.
Op verzoek kan een gesprek met de gemeente en de gebiedsregisseur worden ingepland, graag
hiervoor een verzoek mailen aan Hanneke Nijland.
Vanzelfsprekend kunnen inwoners van onze gemeenten altijd een gesprek aanvragen.
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6. Hoe kunnen inwoners bezwaar maken?
Het ontwerpwindbeleid ligt nu ter inzage t/m 24 december (Dinkelland) of t/m 22 december
(Tubbergen). Gedurende deze termijn kunnen zienswijzen worden ingediend.
>> werkwijze Dinkelland
>> werkwijze Tubbergen
Omdat het hier om een zienswijze op beleid gaat, is het niet mogelijk in beroep te gaan als het beleid
eenmaal is vastgesteld. Bij een concrete aanvraag (bestemmingsplanherziening of
omgevingsvergunning met afwijking) bestaat de mogelijkheid om zienswijzen/bezwaar in te dienen
en uiteindelijk beroep in te stellen.
We willen graag de mening weten van onze inwoners over dit ontwerpbeleid. In het ontwerpbeleid
zijn zoeklocaties aangegeven voor mogelijke plaatsing van windturbines. Na de inspraaktermijn zal de
raad zal het windbeleid moeten vaststellen.
7. Heeft bezwaar maken überhaupt zin? Het lijkt erop dat het toch moet gebeuren.
In het kader van de bod RES moeten gemeenten aangeven wat hun bijdrage is in het Klimaatakkoord.
Tubbergen/Dinkelland vallen binnen de RES Twente en hebben in NOT-verband, dus samen met
Oldenzaal en Losser nagedacht op welke wijze invulling kan worden gegeven aan het klimaatakkoord
(63 ha zon op dak; 100 hectare zonnevelden; 18 grote windturbines en 12 lokale initiatieven).
8. Er wordt gesteld dat er ruim aandacht moet zijn voor betrokkenheid en oordeel van
onderop. Maar de keuze voor windturbines is al gemaakt. Hoe serieus wordt de
betrokkenheid van de burger genomen als de burgers geen turbines willen?
Vanuit het rijk hebben we als gemeente een opgave gekregen, zie de vraag hierboven. We willen
ervoor zorgen dat de burger zoveel mogelijk betrokken wordt in het proces. Bezwaar maken kan via
het indienen van een zienswijze bij de gemeente. Ook later in het proces zetten we in op
betrokkenheid van de burgers. Zo verlangen wij bij een initiatief vooraf de buurt/omgeving wordt
geïnformeerd/betrokken. Voor het plaatsen van een windmolen is een planologische procedure
noodzakelijk. In deze procedure kunnen omwonenden zienswijzen/bezwaar en beroep instellen.
9. Kunnen bewoners van buiten onze gemeenten ook bezwaar maken?
De optie van bezwaar houdt natuurlijk niet op bij de gemeentegrenzen. Bewoners buiten onze
gemeentegrenzen hebben hierin dezelfde opties als onze eigen bewoners.
10. Er loopt een petitie tegen windturbines in landschap Noord Oost Twente, wat wordt er
met deze petitie gedaan? Wordt dat meegenomen naar de provincie?
De provincie moet de omgevingsverordening aanpassen op het punt van windmolens. Wanneer de
initiatiefnemers een zienswijze indienen zal dit meegenomen worden in de procedure m.b.t. de
aanpassing van de omgevingsverordening. Alle signalen vanuit de gemeente worden meegenomen in
de afweging van het beleid.
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11. Waarom is in de programmering geen aandacht voor tegenstanders van windturbines in
het Nationaal Landschap Noordoost Twente. De poll van Tubantia afgelopen zaterdag liet
zien dat er maar 20% steun is voor windturbines in Noordoost Twente. Op de petitie
staan al 1460 handtekeningen, o.a. door een flyeractie in De Lutte.
Er is een enquête uitgegaan naar een representatieve groep inwoners van het NOT-gebied. De
uitkomsten die hieruit voortkomen zullen we meewegen in het vast te stellen beleid. Bij een enquête,
petitie of poll, moet ook goede achtergrondinformatie gegeven worden op basis waarvan mensen
hun mening kunnen vormen. Het is gemakkelijk om tegen windmolens te zijn wanneer je denkt dat de
klimaatopgave met alleen zonnepanelen op daken te halen is. Goede informatievoorziening is dus
essentieel, maar neemt niet weg dat bekend is dat er ook weerstand is tegen hoge windturbines.
12. Wethouder Bekhuis geeft aan dat het echt niet zo is dat we al iets besloten hebben. Waar
ligt de keuze als er geen draagvlak is voor windturbines? Wordt de keuze voor wind dan
opzijgezet? Lijkt me wel zo democratisch.
Er zal een mix aan van wind en zonprojecten nodig zijn binnen NOT. In het bod RES is voor de NOTgemeente rekening gehouden met de volgende mix:
•
•
•
•

63 hectare grootschalig zon op daken (> 45 panelen)
100 hectare zonnevelden verdeeld over de vier gemeenten
18 windturbines
12 lokale energieprojecten (zon of wind)

Binnen deze mix is verschuiving mogelijk, maar feit is wel dat een windturbine erg veel energie
opwekt in vergelijking met zon (1 grote windturbine is vergelijkbaar met 12,5 ha zonneveld).
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2. ZOEKGEBIEDEN
>> Kaart zoekgebieden Dinkelland
>> Kaart zoekgebieden Tubbergen
(als de link niet direct werkt, de URL in de zoekbalk plaatsen).
13. Kunnen we een kaart krijgen per zoekgebied die nauwkeurig aan geeft waar wettelijk een
windmolen kan staan, met afstand tot aardgastransportleidingen, wegen, afstand tot
gevoelige functies, veiligheidszones wat betreft hoogspanningsgebieden, etc. De kaart die
nu rond gaat is niet nauwkeurig genoeg om potentiële locaties voor windmolens te
bepalen.
Het kaartje is niet op perceel niveau, omdat het zoekgebieden zijn. Die willen we nog niet helemaal
exact definiëren.
Binnen de zoekgebieden zijn niet alle locaties geschikt. Of de locaties geschikt zijn voor plaatsing van
windmolens is met name afhankelijk van de hoogte van de windmolen en of de bewoners het
initiatief ondersteunen. De gebiedsregisseur kan hierbij helpen. Wilt u daarover meer weten, neem
dan contact op met de gemeente, Hanneke Nijland, e-mail h.nijland@noaberkracht.nl.
Beperkingen zullen inzichtelijk worden in een fase van een aanvraag.
>> Kaart zoekgebieden Dinkelland
>> Kaart zoekgebieden Tubbergen
(als de link niet direct werkt, de URL in de zoekbalk plaatsen).

14. Kan het rapport waarop dit beleid is gemaakt en zoekgebieden zijn vastgesteld, openbaar
gemaakt worden?
De zoekgebieden m.b.t. de landschapstypes zijn gebaseerd op een rapport van H+N+S. De rapportage
“herdefiniëren grens nationaal landschap” van H+N+S vindt u op de websites van de gemeenten
Dinkelland en Tubbergen.

15. Wordt er ook gekeken naar de hoogte van omliggende gebouwen zoals in veel plaatsen de
kerken? Zodat er door de windmolens geen tot minimale horizonvervuiling komt.
De zoekgebieden zijn op een dusdanige afstand van de kernen gelegen dat de windturbines niet direct
concurreren (of afsteken) met bijvoorbeeld een kerktoren.
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16. Moeten landgoederen met veel oppervlakte lijden onder het feit dat er veel stedelingen
ook een bedragje bijdragen?
In het buitengebied is nu eenmaal meer ruimte dan in stedelijk gebied. Iedereen probeert zoveel
mogelijk te doen, maar het echte grote rendement en het verschil zal toch zijn de inzet van grote
windturbines. Historische landgoederen zijn in het beleid uitgesloten voor de plaatsing van
windturbines.
17. Waarom kiezen jullie voor de randen van de NOT-gemeenten? Wat is er mis met molens
tussen bijvoorbeeld Tubbergen en Albergen of Fleringen.
Noordoost Twente (NOT) is aangemerkt als Nationaal Landschap. In het provinciale beleid is
windenergie niet toegestaan binnen NOT-gebied.
Voorwaarde voor de vaststelling van het gemeentelijke windbeleid is dat de provincie Overijssel
ruimte biedt voor windenergie aan de randen van het Nationaal Landschap door herziening van de
omgevingsverordening. De gebieden tussen Tubbergen en Albergen of Fleringen zijn middenin het
National Landschap gelegen en niet aan de randen van NOT-gebied en zijn daarom niet opgenomen.
18. Zoekgebieden bevinden zich aan de randen van het gebied, dus tegen de grenzen van
omliggende gemeenten. Wordt daarbij ook over de gemeentegrens heen gekeken hoe het
daar staat met: de landschappelijke waarde en de bebouwing i.v.m. geluid, slagschaduw?
Zeker. Er vindt in een vroeg stadium overleg plaats tussen de buurgemeenten. Tijdens de ruimtelijke
procedure kan eenieder het in zien en een zienswijze indienen. Ook maakt participatie onderdeel uit
van het windbeleid.
19. Wat zijn de beslissingscriteria die de gemeente gebruikt voor het bepalen van de
uiteindelijk locatie? Als deze criteria nu worden gebruikt, hoe ziet de top 3 eruit met de
aantrekkelijkste locaties?
Er wordt gekeken naar de beperkingen/belemmeringen. In het beleid is opgenomen dat niet elk
landschap geschikt is voor de plaatsing van een windturbine. Zo worden de landschapstypes
stuwwallen, essenlandschappen, oude hoevelandschappen met essen, Natura 2000-gebieden en
historische landgoederen uitgesloten.
Daarnaast zullen we rekening moeten houden met andere wettelijke beperkingen/belemmeringen
vanuit onder meer het milieu (geluid), natuur, slagschaduw.
De gemeenten hebben geen lijst met voorkeurslocaties, alleen de zoekgebieden zijn bepaald.
20. In hoeverre heeft het vastgelegde zoekgebied juridische/politieke waarde?
De zoekgebieden zijn potentiele locaties voor de plaatsing van hoge windturbines (hoger dan 100
meter) in de rode zoekgebieden en middelhoge windturbines (25 tot 100 meter) in de paarse
zoekgebieden. Het windbeleid moet nog worden vastgesteld door de raden van de vier gemeenten.
Na de vaststelling van het windbeleid en aanpassing van de provinciale omgevingsverordening
kunnen initiatieven worden ingediend.
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21. Als landschap zo belangrijk is waarom dan Noord Deurningen met hun mooie landschap
en niet gewoon langs de autobaan waar Dinkelland ook grond heeft?
Het landschap in de omgeving van Noord Deurningen maakt onderdeel uit van het jong
ontginningenlandschap. Dit is in verhouding met andere oudere landschappen meer geschikt en
minder van waarde als landschap. Vandaar dat dit type landschap mogelijk ingevuld kan worden
door windmolens.
De A1 maakt onderdeel uit van de “parkway”. De A1 is ooit onderworpen als een weg die onderdeel
uitmaakt van het landschap. Het idee is om vanaf de A1 het landschap nog beter te gaan beleven.
Windmolens maken daar in de ogen van het Rijk en de Provincie geen onderdeel vanuit als
lijnelement in het landschap.
De omgeving van de A1 is bovendien beperkt in de hoogte van een windturbine door de aanwezigheid
van de radar op vliegveld Twente. Hiervoor geldt een hoogte beperking. In het ontwerpwindbeleid is
een paars zoekgebied nabij de A1 voor een middelgrote windturbines opgenomen (tot 100 meter).
22. Ben je verplicht de windturbines in de gemeente Dinkelland te plaatsen of mag dit
bijvoorbeeld ook in de gemeente Oldenzaal?
Windturbines kunnen worden geplaats in de zoekgebieden. De gemeente Oldenzaal heeft bijna geen
buitengebied en het buitengebied dat er is, is beperkt te gebruiken voor windturbines door de
aanwezigheid van de radar op vliegveld Twente. Voor Oldenzaal is een paars zoekgebied opgenomen
nabij het bedrijventerrein voor middelgrote windturbines tot 100 meter. Dit is het enige
bedrijventerrein dat binnen een zoeklocatie valt.
23. Als er geen initiatieven komen vanuit de bewoners/grondeigenaren in landelijk gebied,
waar gaat de overheid, als alles doorgaat, dan windmolens plaatsen?
Dan kunnen projectontwikkelaars de mogelijkheden oppakken. Ons doel is om de lusten en de lasten
lokaal te houden, vandaar dat eerst naar de bewoners en grondeigenaren gekeken wordt. De
mogelijkheden van het oprichten van een eigen energiebedrijf worden ook onderzocht momenteel.
24. Worden eigenaren van grond in landelijk gebied dan verplicht een windmolen toe te staan
op hun grond of kijkt de overheid dan toch naar de omgeving van industrieterreinen en/of
stroken grond langs snelwegen?
Wij gaan niemand dwingen tot plaatsing van een windmolen. Met het ontwerpbeleid en de
zoeklocaties proberen we wel de regie in de hand houden door gebieden aan te wijzen waarbij een
clustering van windmolens ontstaat en geen verspreiding van windmolens binnen heel NOT-gebied.
De zoekgebieden zijn gekozen op basis van het landschap en blijven intact. Nabij industriegebieden
staan over het algemeen meer woningen, waardoor de mogelijkheid om windturbines te plaatsen al
beperkt wordt.
De A1 maakt onderdeel uit van de “parkway”. De A1 is ooit onderworpen als een weg die onderdeel
uitmaakt van het landschap. Het idee is om vanaf de A1 het landschap nog beter te gaan beleven.
Windturbines in de vorm van een lijnelement maken daar in de ogen van het Rijk en de Provincie geen
onderdeel vanuit als lijnelement in het landschap.
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25. Dat iedere gemeente windmolens moet plaatsen. Is dit niet het recept voor verrommeling
van het landschap? Waarom worden er niet landelijk bepaalde gebieden aangewezen,
zodat beschermde landschappen gespaard worden?
Dit is deels gedaan door de Noordzee aan te wijzen als locatie waar veel windmolens geplaatst
kunnen worden. Ook in de Flevopolder staan vele windturbines. De energievraag van een land als
Nederland is dusdanig groot dat ook Dinkelland en Tubbergen een steentje moet bijdragen.
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3.

NATIONAAL LANDSCHAP
26. Waar is afwijking van nationaal landschap van afhankelijk en wanneer neemt provincie
daarover een besluit?

Het college van Gedeputeerde Staten (GS) heeft op 18 november 2020 het besluit genomen om de
omgevingsverordening aan te passen. De Provincie wil voor een aantal plekken aan de randen
(conform het ontwerp windbeleid) een uitzondering maken t.a.v. de status Nationaal Landschap. Dit
voorstel gaat naar Provinciale Staten (PS) om een uitzonderingsbepaling op te nemen in de
omgevingsverordening voor windturbines in Noordoost Twente. Het is nog niet bekend wanneer
Provinciale Staten hierover besluiten. Noordoost-Twente behoudt hiermee de status van Nationaal
Landschap.
27. Hoe is dit te verklaren na jullie presentatie waarin werd gezegd dat jullie plekken voor
windmolens moeten aangeven omdat anders de provincie het doet? De provincie wil
helemaal geen windmolens in het Nationaal Landschap noordoost Twente. Ik krijg van het
hele gebeuren een naar gevoel. Jullie zijn nu al niet eerlijk in wat er gezegd wordt. Zal hier
tezamen met vele anderen hiertegen tot het uiterste verzetten
In de provinciale omgevingsverordening zijn de vier gemeenten Tubbergen, Dinkelland, Losser en
Oldenzaal aangewezen als Nationaal Landschap waarbinnen geen vormen van windenergie mogelijk
zijn. Het college van Gedeputeerde Staten (GS) heeft op 18 november 2020 het besluit genomen om
de omgevingsverordening aan te passen. De Provincie wil voor een aantal plekken aan de randen
(conform het ontwerp windbeleid) een uitzondering maken t.a.v. de status Nationaal Landschap. Dit
voorstel gaat naar Provinciale Staten (PS) om een uitzonderingsbepaling op te nemen in de
omgevingsverordening voor windturbines in Noordoost Twente. Het is nog niet bekend wanneer
Provinciale Staten hierover besluiten. Noordoost-Twente behoudt hiermee de status van Nationaal
Landschap.
28. Hoe kan het dat natuur waar Twente en Dinkelland zo bekend om staan zo makkelijk
wordt opgegeven om de grens van het nationaal landschap op te geven en te verschuiven?
Dat sluit niet aan bij het standpunt; natuur is belangrijk!
Ook de NOT-gemeenten moeten een steentje bijdragen in de energietransitie. Daarom is gekeken
naar waar het landschap het beste windmolens aankan. Voor een concreet initiatief is vrijwel altijd
een milieueffectrapportage (MER) benodigd. Hierin wordt beoordeeld wat de impact van een
windmolen is op o.a. de natuur en welke maatregelen eventueel getroffen dienen te worden.
29. Hoe komt het dat de rode zoekgebieden met een grote cirkel is aangegeven, gezien het
eigenlijk maar om een klein stukje gaat. Het oude nationale landschap?
De rode cirkels zijn globaal de gebieden waar windmolens geplaatst kunnen worden. Deze
zoekgebieden worden als uitzondering uit het Nationale Landschap gehaald door de provincie.
Overigens moet Provinciale Staten hierover nog wel een besluit nemen.
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30. De kernwaarden van het Nationaal Landschap zijn uitvoering beschreven in de publicaties
van John Zuidam en Harm Smeenge. Daar zitten talloze argumenten in om het karakter te
bewaren van het Nationaal Landschap. Waarom dan toch hieraan vasthouden?
In verband met ons waardevolle landschap hebben we onderzoek laten doen door bureau H+N+S.
Uiteindelijk heeft dit geleid tot een rapportage, waarbij zoekgebieden zijn aangewezen. Deze
zoekgebieden vindt u op de website van gemeente Dinkelland en gemeente Tubbergen.
31. NOT staat bekend als de Tuin van Twente. Gaat dit alles niet juist ten koste van toerisme
en ook de inkomsten daarvan?
Iedere gemeente staat voor een opgave van duurzame energie. Ook al zijn we een Nationaal
Landschap en zijn zeker belangrijk voor toerisme. Dit ontslaat ons echter niet van de verplichting tot
het leveren van een bijdrage aan duurzame energie. Bij het concreter worden van initiatieven in een
bepaalde zoeklocatie is recreatie een punt van aandacht en zal in gesprek gegaan worden met
omliggende recreatiebedrijven door de gebiedsregisseur. Uitgangspunt is om samen te zoeken naar
meerwaarde voor het gehele gebied.
32. Waarom ook grenswijziging Nationaal Landschap bovenin (Lattrop)-Breklenkamp?? Aan
de Duitse kant wordt gesproken over het plaatsen van windmolens. Dat is bij de
Gemeente Dinkelland reeds bekend. Is in deze grenswijziging hier al rekening mee
gehouden zodat op een later tijdstip ook aan de Nederlandse deze geplaatst kunnen
worden? Waarom wordt dit niet transparant weergegeven??
Het hele gebied Noordoost Twente is aangemerkt als Nationaal Landschap volgens de provinciale
omgevingsverordening, de kaart met de zoekgebieden gaat uit van dit gegeven. De plannen met
betrekking tot de plaatsing van windturbines zijn (nog) niet bekend bij de gemeente Dinkelland. Wel
gaan we hierover in gesprek met de gemeente Neuenhaus.
33. Waarom wordt op de kaart van "het zoekgebied" Breklenkamp weggelaten? De grens
Nationaal Landschap is daar wel anders ingetekend. Waarom?
Het gebied boven in Lattrop-Breklenkamp is niet aangemerkt als zoekgebied omdat wij van mening
zijn dat het gebied landschappelijk te waardevol is om windturbines te plaatsen.
34. Windmolens zijn dermate hoog, dat ze het landschap in een omtrek van min. 5 km
domineren. Daarom zullen windmolens aan de rand van beschermde landschappen ook
domineren/verpesten. Waarom worden de windmolens niet min. 5 km buiten de randen
van het nationaal landschap geplaatst?
Van de NOT-gemeenten wordt verwacht een bijdrage te doen in de energietransitie. Omdat deze vier
gemeenten onderdeel uitmaken van het nationale landschap is het naar onze mening niet reëel om
totaal geen windturbines toe staan. De zoeklocaties zijn met respect voor het nationaal landschap tot
stand gebracht en aan de randen gekozen.
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4.

NATURA 2000
35. Graag wil ik u aangeven dat er in dit gebied door enkele boeren en de Fürst van Bentheim
plannen zijn om windmolens te plaatsen. De plannen zijn (nog) niet openbaar. De CDU had
het op de agenda gezet in de Commissie maar deze is naar een nader te bepalen tijdstip
verschoven volgens de voorzitter van de commissie van de gemeente. De Bergvennen en
Het Brecklerveld zijn een natura 2000 gebied. Hoe staat u hier tegenover?

We kennen nog niet de concrete plannen en gaan in gesprek met de gemeente Neuenhaus en
Nordhorn. Met betrekking tot het Natura 2000 gebied zal rekening moeten worden gehouden met de
instandshoudingsdoelstellingen van dit gebied.
36. Als er toch windmolens komen, hoe ver worden deze dan minimaal vanaf Natura 2000gebieden geplaatst?
De windturbines mogen niet de instandhoudingsdoelstellingen aantasten van de Natura-2000
gebieden. Hiervoor zal onderzoek noodzakelijk zijn.
37. Hoe kan het dat er een Natura 2000 gebied in het zoekgebied ligt? Dat is toch tegenstrijdig
met de wetgeving natuur en fauna?
Het zoekgebied is een globaal gebied waar eventueel windmolens mogelijk zijn. Niet alle locaties
binnen het zoekgebied voldoen aan de eisen. In Natura 2000 gebieden zijn bijvoorbeeld geen
windmolens mogelijk. Daarnaast zullen de windturbines niet de instandhoudingsdoelstellingen mogen
aantasten van de Natura-2000 gebieden. Hiervoor zal onderzoek noodzakelijk zijn.
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5.

AFSTEMMING BUURTGEMEENTEN
38. Stemmen jullie ook af met buurtgemeenten in Nederland en Duitsland?
De zoekgebieden liggen allemaal aan de gemeentegrenzen. Bij omliggende gemeenten als
Twenterand en Duitsland (Itterbeck en Wielen) is dat niet anders. Dit zou kunnen leiden
tot hele clusters van molens in bepaalde zones, of bezwaren van net buiten Noordoost
Twente.

We stemmen zeker af met de buurgemeenten in Nederland en Duitsland. Vandaar dat het beleid
samen in NOT-verband is opgesteld. Daarnaast vindt afstemming plaats in de RES Twente, maar ook
individueel met de buurgemeenten in Nederland en Duitsland.
39. Kunnen initiatieven ook gemeentegrens-overschrijdend zijn?
Als zoekgebieden van gemeenten aan elkaar grenzen, gaan we daarover in overleg.

12

6.

LUSTEN EN LASTEN OMWONENDEN/DORPSGENOTEN
40.

Graag meer uitleg over 1/3 1/3 1/3 lokaal eigendom?

In Noordoost Twente geven we bij voorkeur invulling aan deze doelstelling door de volgende verdeling
in eigendom te hanteren:




1/3 deel van het eigendom zijn voor de lokale grondeigenaren en aanliggende
grondeigenaren in het plangebied (verdeling op basis van percentage grondeigendom in het
plangebied);
1/3 eigendom voor de ontwikkelende partij;
1/3 van de eigendom beschikbaar in aandelen voor de omgeving middels deelname van een
bewonersvereniging, energie coöperatie en/of individueel aandeelhouderschap. Hiervoor
wordt een cirkel van 5 km gehanteerd als eerste ring waarbinnen het initiatief zich bevindt.
Nadat iedereen binnen de 5 km grens de kans heeft gehad om financieel deel te nemen, en
het aandeel van 1/3 nog niet is behaald, wordt de ring vergroot naar de betreffende
gemeente waarin het initiatief plaatsvindt en daarna naar alle NOT-gemeenten.

41. Er staan windturbines gepland voor het gebied tussen Saasveld en Hertme. Hoe worden
direct omwonenden die niet in de gemeente Dinkelland, maar in de gemeente Borne
wonen hierbij betrokken?
Evenals bewoners van de onze gemeente zullen ook bewoners in de naaste omgeving binnen een
andere gemeente moeten worden betrokken. De grens is hierin niet de gemeentegrens.
42. De windmolens zijn gepland aan de gemeentegrens. Kunnen de bewoners van de
buurgemeente ook van de voordelen gebruik maken?
Wij hanteren het principe lusten en lasten lokaal. Hierbij horen ook de bewoners van buurgemeenten
die in de nabijheid van een windturbine wonen.
43. Wat mij zorgen baart dat we tweespalt krijgen in de dorpen. Op meerdere plaatsen is dit
al het geval. De 1 de lusten en de ander de lasten.
Dat proberen we juist te voorkomen door in het beleid een driedeling te maken in het eigendom en
opbrengst. 1/3 voor de lokale grondeigenaren en aanliggende grondeigenaren in het plangebied, 1/3
voor de ontwikkelende partij en 1/3 van het eigendom beschikbaar in aan delen voor de omgeving.
Onder deze laatste vorm bestaat de mogelijkheid dat bewoners binnen een straal van 5 km van het
project kunnen deelnemen in de vorm van aandelen. Daarnaast is het de bedoeling om een
omgevingsfonds in te stellen waarin een jaarbijdrage uit het project beschikbaar wordt gesteld voor
de omgeving in een cirkel van 1000 meter.
Daarbij geldt als uitgangspunt dat een buurtschap of dorp als geheel moet worden meegenomen
indien een deel van de bebouwde kom binnen de 1000-meterzone is gesitueerd.

13

44. Als je in het buitengebied woont en geen binding hebt met het dorp, wat heb je dan aan
een bijdrage in het dorpsfonds, terwijl je zelf dagelijks de lasten draagt?
Uit het omgevingsfonds wordt binnen een straal van 1.000 meter een omwonendenvergoeding
uitgekeerd.
45. Wanneer is iemand een directe omwonende?
In het beleid wordt voor een jaarbijdrage uit het omgevingsfonds uitgegaan van een afstand van
1.000 meter.
46. De lasten zijn wel duidelijk, maar wat zijn de voordelen voor de bewoners? Ligt de focus
niet te veel op geld verdienen?
De grootste focus is er met ons allen voor zorgen dat de aarde minder opwarmt, zodat ook ons
nageslacht op een prettige manier kan leven. Wij staan met zijn allen voor een enorme opgave om op
een duurzame wijze energie op te wekken. Hierbij is geld een middel om projecten te realiseren en
kan dit ook wat opleveren.
47. Hoe worden de lusten van de omwonenden daadwerkelijk voldaan. Er staat in het
beleidsplan dat je goedkopere groene energie kan krijgen of hulp bij het verduurzamen
van je huis. Wat als je al zelfvoorzienend bent?
In het beleid is opgenomen dat de mogelijkheid bestaat in de vorm van het verkrijgen van goedkopere
groene energie, maar er staan ook participatie-opties in om bijv. mee te participeren als medeeigenaar of in de vorm van aandelen of obligaties.
48. We kennen ook het verhaal waar alle windenergie naar het datacenter van een groot
Amerikaans bedrijf ging. De bewoners de lasten, de lusten voor de aandeelhouders aan de
andere kant van de wereld. Kan dat hier ook gebeuren?
Het beleid gaat uit van lusten en lasten lokaal. Het beleid laat een driedeling zien in het eigendom,
1/3 voor de lokale grondeigenaren en aanliggende grondeigenaren in het plangebied, 1/3 eigendom
voor de ontwikkelende partij en 1/3 van de eigendom beschikbaar in aandelen voor de omgeving. Het
windbeleid gaat hierin verder dan het klimaatakkoord waarin wordt gestreefd naar 50% lokaal
eigendom en 50% naar de ontwikkelaar.
49. Wat doet een windturbine binnen een straal van 1500 meter met de woningwaarde?
- Word waardevermindering van woningen vergoed door de nabijheid van de windmolens
- Hoeveel planschade wordt gemiddeld toegekend aan de omwonenden die het dichtstbij
wonen?
Dat kan niet op voorhand worden aangegeven. Voor de realisatie is een planologische procedure
noodzakelijk. Na deze procedure bestaat de mogelijkheid om een verzoek tot planschade in te dienen.
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50. Wat is de minimale afstand tussen woning en windturbine?
In het beleid is voor de hoge windturbines een afstand aangehouden van minimaal 1 kilometer tussen
de windturbines en de rand van de bebouwde kom. Voor individuele woningen is de afstand
afhankelijk van de tiphoogte van de windturbines en zullen geluid en slagschaduw bepalend zijn.
51. Aangegeven werd dat er maximaal ruim 5 uur slagschaduw op een woning terecht mag
komen, waarna er een stilstand mogelijk is. Hoe wordt deze tijd gemeten?
De slagschaduw wordt modelmatig berekend en hangt samen met de weersomstandigheden en de
stand van de zon in het seizoen.
52. Hoe gaan de gemeenten een Groningen 2.0 voorkomen wanneer er schade en problemen
bij mensen ontstaan?
In heel Nederland komen windturbines. Mochten er problemen of schade ontstaan dan zal het
landelijk moeten worden aangepakt.
53. Het Europees Hof van Justitie heeft een uitspraak gedaan dat windturbines in Nederland
vaak onrechtmatig zijn geplaatst, omdat het de gezondheid van de omwonenden
benadeelt. Onderzoek heeft uitgewezen dat bewoning binnen een bepaalde afstand tot de
windmolen tot gezondheidsklachten leidt. Houdt NOT-rekening met deze uitspraak en wat
betekent dat concreet?
Wat deze uitspraak betreft volgen wij hierin de informatie vanuit de rijksoverheid. Bekijk de publicatie
hierover op de site van de rijksoverheid kenniscentrum InfoMil.
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7.

EEN INITIATIEF OPSTARTEN
54. Ik ben misschien wel geïnteresseerd om een coöperatie te vormen met een aantal
partijen. Wat is de eerste stap die we dan nu moeten zetten?

Contact zoeken met de gemeente met Hanneke Nijland (h.nijland@noaberkracht.nl). Zij kan u meer
vertellen en doorverwijzen naar de gebiedsregisseur.
55. Kun je ook samenwerken als blijkt dat zoekgebieden van verschillende gemeenten op
elkaar aansluiten?
In de gesprekken zullen ook de mogelijke vormen van samenwerking aan de orde komen.
56. Kan Essenkracht fungeren als kartrekker in een initiatief? En zijn hier kosten aan
verbonden?
Om deze vraag te beantwoorden hebben we contact gezocht met Essenkracht. Zij geven het volgende
aan:
“Wij als Essenkracht zijn blij met deze vraag. Het is zeker de bedoeling dat wij als kartrekker kunnen
optreden rondom een duurzaam initiatief. Met onze gezamenlijke kennis van duurzame projecten
hebben wij oog voor lokaal draagvlak en mogelijkheden en omdat wij een maatschappelijke stichting
zijn kan er maximaal rendement naar de samenleving. Mocht het nodig zijn om extra inspanning te
moeten leveren om een project van de grond te krijgen, dan kennen wij de mogelijkheden die hiervoor
zijn. In het geval dat er dan nog aanvullend middelen nodig zijn, dan zullen wij dit in de businesscase
een plaats geven. Op deze manier kunnen we maximaal lokaal rendement halen uit projecten in onze
gemeente. En om te beginnen: een eerste gesprek kost niets, laten we samen onze mogelijkheden
verkennen. Zo is ook het zonnedak in Langeveen eerder gestart en wekken we er nu duurzame
energie voor een lokaal rendement op!”
57. Wat gebeurt er als er geen initiatiefnemers komen, dan komen er geen windturbines?
Dan kunnen projectontwikkelaars de mogelijkheden oppakken. Ons doel is om de lusten en de lasten
lokaal te houden, vandaar dat eerst naar de bewoners en grondeigenaren gekeken wordt. De
mogelijkheden van het oprichten van een eigen energiebedrijf worden ook onderzocht momenteel
58. Wat houdt Postcoderoos in? Eerst werd gezegd dat kleine windmolens niet rendabel zijn,
vervolgens dat m.b.v. Postcoderoos het wel rendabel is, hoe kan dit?
De Regeling Verlaagd Tarief, ook wel postcoderoosregeling genoemd biedt 15 jaar lang vrijstelling
van energiebelasting over de zonne- of windenergie die de deelnemers in een project gezamenlijk
opwekken. Dit betekent dat zonnepanelen niet langer op het eigen huis of bedrijfspand hoeven te
liggen, maar ook elders geïnstalleerd kunnen worden. Bijvoorbeeld op een groot agrarische dak net
buiten het dorp, op het dak van het lokale dorpshuis of zelfs op een beschikbaar stuk grond in de
buurt. Het postcoderoosgebied is het gebied waar het project wordt opgericht en waaraan een
postcode is toegekend en de aangrenzende postcodegebieden.
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De huidige postcoderoosregeling gaat verdwijnen per 1 januari 2021. De regeling wordt echter
vervangen door een nieuwe regeling; de Postcoderoossubsidieregeling. (PCRS)
Er wordt nog gesproken over een overgangsregeling van enkele maanden, dat staat nog niet vast.
De PCRS vertoont overeenkomsten en verschillen met de oude Regeling Verlaagd Tarief.
Gelijkenis is dat de regeling nog steeds is bedoeld om collectieve burgerprojecten te stimuleren. De
regeling is voorbehouden voor coöperaties van burgers en bedrijven (kleinverbruikers) die moeten zijn
gelegen in de postcoderoos rond de installatie.
Nieuw is dat er geen korting meer wordt gegeven op het energietarief (ter grootte van de
energiebelasting) maar een subsidie per opgewekte kWh.
Daarmee gaat de regeling lijken op de SDE++ subsidieregeling. Voor diverse categorieën zijn
basisbedragen bepaald.
De subsidie is fors hoger dan onder de SDE++ regeling. Er zijn wel allerlei bijkomende voorwaarden,
zoals max vollast uren voor zon en wind, die deze relatief hoge subsidie ‘rechtvaardigen’.
Omdat de subsidie voor windenergie onder de PCRS hoger is dan onder de SDE++ regeling zijn ‘kleine’
windmolens onder de PCRS nog wel mogelijk! Het Rijk heeft een forse reservering gedaan voor de
nieuwe PCRS regeling waarmee het aantal projecten door kan groeien.
Zie onderstaand een overzicht (advies PBL) van de te hanteren basisbedragen.
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59. Hoe kom je aan ontwikkelbudget?
Neem hierover contact op met de gemeente of de gebiedsregisseur. Dat kan via
h.nijland@noaberkracht.nl.
60. Staphorst investeerde veel in het betrekken van inwoners. Vrijwilligers neem ik aan.
Verwacht de gemeente dat dit ook van ons als regie bij de inwoners ligt?
De regie voor de afstemming ligt bij de initiatiefnemer. Dat kan de inwoner zijn, maar ook een andere
partij.
61. Het plan gaat nu wel heel erg uit naar initiatief van particulieren en of coöperaties. Moet
de lokale overheid (gemeente) hier niet meer het voortouw in nemen?
De gemeente onderzoekt de mogelijkheden van het oprichten van een gemeentelijk/regionaal
ontwikkel-energiebedrijf. Dit bedrijf zou eventueel projecten voor duurzame elektriciteitsopwekking
kunnen ontwikkelen.
62. Hoe ondersteunt de gemeente inwoners bij deze initiatieven?
Onder andere door het inzetten van een gebiedsregisseur. Deze heeft kennis van zaken en is
gesprekspartner voor lokaal betrokken partijen zoals omwonenden, initiatiefnemers en
grondeigenaren.
63. Een gebiedsregisseur is dus ondersteuning vanuit de gemeente en begrijp ik het goed dat
zij kartrekker kunnen zijn?
Een gebiedsregisseur is de ondersteuner vanuit de gemeente. Een gebiedsregisseur is geen kartrekker
maar biedt ondersteuning aan initiatieven. De gebiedsregisseur biedt kennis en kunde en kan
faciliteren bij het doen van de benodigde onderzoeken en helpt initiatieven door het proces van de
ontwikkeling van windturbines heen.
64. Hoeveel uur is de gebiedsregisseur beschikbaar per kern?
De gebiedsregisseurs zijn net geworven en worden ingezet per gebied. Zo is er een gebiedsregisseur
voor de zoeklocaties Dinkelland/Losser en een gebiedsregisseur voor de zoeklocaties
Tubbergen/Twenterand/Almelo en nog een gebiedsregisseur voor de overige zoeklocaties. Met de
gebiedsregisseur worden nog afspraken gemaakt over de invulling, wat mede samenhangt met de
vraag vanuit het gebied.
65. Hoeveel tijd vraagt het van een betrokken inwoner die aan het initiatief wil meewerken
per week ongeveer?
Dat is vooraf lastig in te schatten en zal afhangen van bijvoorbeeld het aantal mensen waarmee een
project wordt opgestart, de kennis die in huis is, de kennis die ingekocht wordt, de grootte van het
project, de samenwerking met de omwonenden, etc. Er komt best het een en ander bij kijken. Er zijn
al verschillende initiatieven opgestart door heel het land, en veel ervan zijn van harte bereid hun
kennis hieromtrent te delen.
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66. Wie gaat het geld van de aanleg maar ook het meerjarig onderhoud van windmolens
betalen en wordt dit ooit terugverdiend (zonder heel veel subsidie)?
De aanlegkosten van een windproject komen ten laste van dit windproject. Ook zal initiatiefnemer in
de exploitatierekening moeten worden houden met onderhoudskosten.
67. Wie betaalt de verwijderingskosten van de molen aan het einde van zijn levensduur.
De initiatiefnemer(s) waarmee de overeenkomst wordt gesloten.
68. Hoe groot is het financiële risico als initiatiefnemer?
Dat kan per project verschillend zijn. Het is belangrijk om goede afspraken vooraf te maken en ook de
risico’s in beeld te hebben. Hierbij kan de windregisseur u helpen.
69. Waar komt mijn stroom vandaan als 'mijn' molens niet draaien?
Normaliter wordt een windturbine op het elektriciteitsnet aangesloten en wordt deze elektriciteit ook
aan het net geleverd. Ook huishoudens zijn op het elektriciteitsnet aangesloten en ontvangen daar de
elektriciteit van. Er is dus geen directe fysieke verbinding via een elektriciteitskabel tussen de
windturbines en omliggende huishoudens.
70. Waar gaat dus de stroom heen? De energieproductie moet immers ook lokaal worden
gebruikt?
Zie het antwoord op vraag 69.
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8.

MEEDOEN AAN EEN INITIATIEF
71. Stel ik heb aandelen o.i.d. in een windturbine. Krijg ik de stroom van de turbine? Krijg ik
geld?

Normaliter wordt een windturbine op het elektriciteitsnet aangesloten en wordt deze elektriciteit ook
aan het net geleverd. Ook huishoudens zijn op het elektriciteitsnet aangesloten en ontvangen daar de
elektriciteit van. Er is dus geen directe fysieke verbinding via een elektriciteitskabel tussen de
windturbines en omliggende huishoudens.
Bij bezit van een aandeel hoort daar een eventuele uitkering van dividend bij. Wat ook vaak gebeurt is
het verstrekken van een achtergestelde lening, waardoor de verstrekker een rentepercentage als
vergoeding ontvangt.
72. Wat is mijn financieel risico als de windmolenindustrie instort?
Dat zal afhankelijk zijn van de situatie en de afspraken die er zijn gemaakt met de producent. Wel
goed om hierover van tevoren duidelijkheid te hebben. Hiermee kan de windregisseur u helpen.
73. Stel ik heb aandelen o.i.d. in een windturbine. Krijg ik de stroom van de turbine? Krijg ik
geld?
Een vorm van aandelen betekent rendement op je aandelen (vorm van financiële deelneming). Bij een
omwonendenregeling kunnen direct omwonenden voordeel ontvangen in de vorm van verduurzaming
van hun woning of korting op groene stroom.
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9.

RENDEMENT
74. Wat ik mis is een degelijke kostenraming. Wat kost een windmolen en wat levert hij met
de beperkte wind in Twente op (zonder subsidie met alle beperkingen)?

Zonder subsidie zijn windmolens, net als zonnevelden niet rendabel momenteel. Voor de kosten en
baten zie het rapport van Bosch en Van Rijn op de website van de gemeente Dinkelland of Tubbergen.
Wellicht geeft onderstaande afbeelding ook inzicht.

75. Met welke cijfers zijn de rendementen uitgerekend?
Zie vorige vraag.
76. Windmolens leveren momenteel in Nederland 2% van de gebruikte energie. Hoe groot
wordt het percentage in onze regio als dit doorgaat?
In Noordoost Twente wordt circa 8.492 TJ energie verbruikt (peiljaar 2017). De voorziene 18
windturbines in NOT wekken in 2030 circa 648 TJ op. Daarmee wekken de voorziene 18 windturbines
in 2030 7,6% van de gebruikte energie in NOT (peiljaar 2017).
77. Waarom denken wij voor de regio noordoost Twente na over de bouw van windmolens
terwijl ze in Duitsland bij bosjes worden afgebroken omdat de subsidie is gestopt en ze
niet rendabel blijken?
In Duitsland, maar ook in de Flevopolder, worden de windmolens vervangen door betere (deels
hogere) windmolens. Hierdoor zijn minder windmolens nodig om dezelfde energie opwek te
realiseren.
78. Hoeveel extra windmolens moeten er geplaatst worden om zonnepanelen op
landbouwgrond te voorkomen?
1 grote windturbine is vergelijkbaar met 12,5 ha zonneveld. Indien we de 100 ha zonneveld voor NOT
in de RES willen vervangen door windturbines zijn er circa 8 windturbines extra nodig.
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79. Wat heb je aan stilstandfuncties als het doel is om windenergie op te wekken? Is het dan
niet gewoon een slechte plek voor een turbine?
Stilstandfuncties zijn van belang voor bijv. slagschaduw of voor het geval vogels in de buurt zijn en
heeft hiermee zeker een functie en geldt voor een kortere periode. De plek hoeft hierdoor per definitie
niet slecht te zijn.
80. Is hier wel genoeg wind en is de plaatsing van windmolens rendabel?
Er is hier minder wind dan aan zee, maar er is voldoende wind voor een windmolen. Een windmolen is
op dit moment alleen nog rendabel met een SDE-subsidie, maar omdat de techniek verbetert, is een
windmolen op zich steeds meer rendabel. De hoogte van een windmolen en de grootte van de rotor is
bepalend voor het rendement.
81. Het is klip en klaar dat waar de nota Windbeleid spreekt over lagere hoogtes alleen al
door windrendement de hoogste turbines zullen worden gekozen tot 240m. Uit onderzoek
blijkt bovendien dat windturbines op het land 5,5 keer minder rendement hebben als op
zee of aan de kust. Dezelfde windturbines welke in Overijssel worden geplaatst, zullen in
Friesland, Groningen of Zeeland het dubbele opleveren. Ook is er stelselmatig te weinig
wind in Overijssel waardoor windenergie niet het meest rendabel is. Het is het ophouden
van een wassen neus als je landelijk aan een norm wilt voldoen om dan in een regio
windturbines te plaatsen waarbij je elders meer energie verkrijgt.
Binnen de zones met lagere hoogten wordt de hoogte van een windmolen beperkt door de
laagvliegzone of het radargebied van vliegveld Twente. Windmolens op land hebben inderdaad
minder rendement. De Noordzee is dan ook een groot zoekgebied voor windmolens, maar niet
genoeg om alle energie op te wekken.
Ook de NOT-gemeenten dienen een steentje bij te dragen in de energietransitie. Hier is inderdaad
minder harde wind dan elders. Maar op dit moment is een windmolen de meest rendabele energie
opwek voor de regio. Daarnaast staan er windmolens vlakbij over de grens die wel rendabel zijn
gebleken. Het rapport van Bosch en Van Rijn toont ook aan dat hogere windturbines met de
windsnelheden in Noordoost Twente rendabel zijn en bijdragen aan de Energietransitie. Het rapport
van Bosch en Van Rijn is in te zien op de website van de gemeente Dinkelland of Tubbergen.
Het Rijk kijkt zeker ook naar plekken op of aan zee, zie de vele voorbeelden van windparken die daar
worden gerealiseerd. Naast windmolens op zee zijn ook nog aanvullend zonnevelden en windmolens
nodig op land.
82. Er worden mooie rendementen voorgespiegeld. Is er ook rekening mee gehouden dat het
afgelopen 40 jaar circa 20% minder is gaan waaien op 100 meter hoogte. Blijkt uit
onderzoek KNMI.
De windkaarten zijn gebaseerd op actuele windcijfers. Bij de berekening van de rendementen is
gebruik gemaakt van deze actuele cijfers.

22

83. Windmolens in West/Noord Nederland en zee hebben een veel betere
kosten/batenverhouding. Daar samenwerking zoeken?
Elke gemeente is verplicht om een eigen bijdrage te leveren. Zie ook het antwoord bij vraag 80.
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10. ONDERLINGE AFSTAND WINDMOLENS
84. Als er 3 grote windmolens bij elkaar komen te staan, hoeveel meter moeten die minimaal
en maximaal uit elkaar staan en hoe groot moet het grondperceel zijn?
Om ervoor te zorgen dat windturbines niet elkaars wind vangen moeten de windturbines op een
bepaalde minimale afstand van elkaar staan. De cirkelomtrek van de bladen zal hierin bepalend zijn.
De exacte onderlinge afstanden zullen we nog uitzoeken en beantwoorden.
85. Waarom wordt er in de landen om ons heen een andere wetgeving wat betreft afstanden
tussen windmolens en bewoners gehanteerd?
Er bestaat nog geen Europese wetgeving met betrekking tot windmolens en zijn daarom afhankelijk
van de wetgeving zoals die per land geldt.
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11. HET NETWERK
86. In hoeverre is er ruimte op het net? Sinds 2018 hebben wij zonnepanelen op het dak, het
eerst jaar konden wij alle extra energie terug leveren aan het netwerk. Om ons heen
kwamen steeds meer mensen met zonnepanelen en sinds 2019 maart komt het met
regelmaat (in de lente en zomer) voor dat de zonnepanelen offline gaan. Reden hiervan,
op ons verzoek uitgezocht door de netwerkbeheerder, dat het energienet op die
momenten overbelast is en uit veiligheid gaan de zonnepanelen offline. Leuk dat er allerlei
initiatieven komen maar, moet je niet eerst het netwerk aanpassen? Hierdoor worden de
opbrengsten natuurlijk flink verminderd en streeft je je eigen doelen voorbij en hoe gaat
dit opgelost worden. Is dit een onderdeel van het plan?
De netwerkorganisaties zijn aangesloten bij het project. Voor hen is het belangrijk dat gemeenten
keuzes maken waar zij grootschalige opwek zien plaatsvinden. Zodat zij hun netwerk daarop kunnen
voorbereiden. Met de netwerkorganisaties vindt hierover overleg plaats.
87. Kan de via windmolens opgewekte stroom wel worden geleverd aan het huidige netwerk
of moet dit dan ook volledig worden aangepast?
Nee, het huidige netwerk dient aangepast te worden.
88. Naast de windmolens, hoe zit het met het transport? Zijn er extra hoogspanningsmasten
nodig?
Voor de aansluiting van de windturbines op het elektriciteitsnet zijn naar verwachting geen
hoogspanningsmasten nodig, wel zullen er nieuwe kabels gelegd moeten worden.
89. Misschien is het een goede duurzame optie om oude NAM-locaties te gebruiken voor
windenergie, de infrastructuur is al aanwezig.
Als deze locaties zijn gelegen binnen zoekgebieden, dan is dit zeker een goede oplossing.
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12. DORPSMOLENS/ERFMOLENS
90. Mag ik een dorpsmolen bij mijn bedrijf op het industrieterrein plaatsen?
Een dorpsmolen scharen wij onder een middelgrote windturbine (25 tot 100 meter). Deze molens zijn
alleen toegestaan in de twee paarse zoekgebieden.
Het beleid is niet van toepassing op erfmolens. Dit zijn kleinschalige initiatieven met een erfmolen die
alleen voorzien in eigen energiebehoefte. De aangegeven bouwhoogte in de gemeentelijke
bestemmingsplannen is dan van toepassing. De toegestane hoogte kan hierdoor per gemeente en per
bestemming verschillen.
91. Het is duidelijk dat de 12 zogenaamde dorpsmolens (met ook nog eens een hoogte van
100 meter!) dus 75.000 verlies opleveren. De postcoderoosregeling zou dat nog kunnen
omzetten naar wel een rendement. Dat mag u mij weleens uitleggen. Bovendien gaat het
geluid dat de postcoderoosregeling eind dit jaar ophoudt.
Wij hebben adviesbureau van Bosch en Van Rijn gevraagd om onderzoek te doen naar de financiële
haalbaarheid. U kunt dit rapport inzien op de website van de gemeente Dinkelland of Tubbergen.
De huidige postcoderoosregeling gaat inderdaad verdwijnen per 1 januari 2021. De regeling wordt
echter vervangen door een nieuwe regeling; de Postcoderoossubsidieregeling (PCRS). Er wordt nog
gesproken over een overgangsregeling van enkele maanden, dat staat nog niet vast.
De PCRS vertoont overeenkomsten en verschillen met de oude Regeling Verlaagd Tarief.Gelijkenis is
dat de regeling nog steeds is bedoeld om collectieve burgerprojecten te stimuleren. De regeling is
voorbehouden voor coöperaties van burgers en bedrijven (kleinverbruikers) die moeten zijn gelegen in
de postcoderoos rond de installatie.
Nieuw is dat er geen korting meer wordt gegeven op het energietarief (ter grootte van de
energiebelasting) maar een subsidie per opgewekte kWh. Daarmee gaat de regeling lijken op de
SDE++ subsidieregeling. Voor diverse categorieën zijn basisbedragen bepaald.
De subsidie is fors hoger dan onder de SDE++ regeling. Er zijn wel allerlei bijkomende voorwaarden,
zoals max vollast uren voor zon en wind, die deze relatief hoge subsidie ‘rechtvaardigen’. Omdat de
subsidie voor windenergie onder de PCRS hoger is dan onder de SDE++ regeling zijn ‘kleine’
windmolens onder de PCRS nog wel mogelijk! Het Rijk heeft een forse reservering gedaan voor de
nieuwe PCRS regeling waarmee het aantal projecten door kan groeien.
Zie onderstaand een overzicht (advies PBL) van de te hanteren basisbedragen.
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92. De term dorpsmolen 100 meter hoog is zeer misleidend. Het suggereert dat het lijkt op de
oude meel- of watermolens, die we kennen in Twente. Beseft u wel dat het hoogste
flatgebouw van Twente, de Alphatoren in Enschede, al 101 meter hoog is?
Volgens het ontwerp windbeleid zijn middelgrote windturbines, waaronder de dorpsmolen wordt
geschaard, alleen toegestaan binnen paarse zoekgebieden. Her en der plaatsing van deze
middelgrote windturbine wordt gezien als verrommeling van het Nationaal Landschap.
93. Wat is, of is er al beleid opgesteld door de gemeenten voor erfmolens bij boerderijen?
Voor de erfmolens welke worden ingezet voor eigen energiebehoefte, gelden de bouwregels uit de
bestemmingsplannen.
94. Wordt er ook gedacht aan andere types molens zoals wokkelmolens?
Alternatieve windmolens zoals de wokkelmolen is zeker mogelijk. Wellicht ook een vorm om in te
zetten als erfmolen, vanwege de geringe hoogte van wokkelmolens. Lokaal beleid van de gemeente
bepaalt hoe hoog de windmolens voor eigen opwek mogen zijn.
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13. GEZONDHEIDSRISICO’S
95. In het geheel rapport kom ik geen gegevens of overwegingen tegen over
gezondheidsrisico. Er is in het medisch contact, dit is medische vakliteratuur, zeer duidelijk
beschreven dat zelfs geluidsniveau van 33db o.a. tachycardie, lichaamsbeweging en
ontwaken kan worden veroorzaakt. Voor kinderen geldt dat bij chronisch slaap te kort de
ontwikkeling van de hersenen remt. Dit is zeer urgente en dringende informatie die je de
bewoners niet kunt ontnemen en wat mij inziens een van de zwaarst wegende
argumenten is om geen windturbines te plaatsen! Ik wil als dokter en moeder mijn kind
daar niet aan blootstellen en al helemaal niet ertoe gedwongen worden om mijn kind daar
aan bloot te stellen.
Wij hebben ons gebaseerd op de informatie vanuit de GGD. In het GGD-informatieblad 'Windturbines:
invloed op de beleving en gezondheid van omwonenden' stelt het RIVM dat er geen bewijs is voor
andere directe effecten op de gezondheid dan slaapproblemen. Ook is extra hinder door laagfrequent
geluid niet bewezen. Voor effecten op de slaap zijn onvoldoende gegevens beschikbaar. Zichtbaarheid
en economisch belang hebben wel invloed op de ervaren hinder.
96. Er wordt genoemd dat er meer stress kan komen door windmolens en de beleving ervan.
Echter is het ook niet geheel duidelijk hoeveel gezondheidsschade door LFG wordt
veroorzaakt. Waarom wordt dit niet benoemd? In Zweeds onderzoek is aangetoond dat 234% van de omwonenden lichamelijke hinder ondervindt. Wanneer je de 34% pakt vind ik
dit onacceptabel om je inwoners dit aan te doen zonder voldoende onderzoek te hebben.
Wij hebben ons gebaseerd op de informatie vanuit de GGD. In het GGD-informatieblad 'Windturbines:
invloed op de beleving en gezondheid van omwonenden' stelt het RIVM dat er geen bewijs is voor
andere directe effecten op de gezondheid dan slaapproblemen. Ook is extra hinder door laagfrequent
geluid niet bewezen. Voor effecten op de slaap zijn onvoldoende gegevens beschikbaar. Zichtbaarheid
en economisch belang hebben wel invloed op de ervaren hinder.
97. Hoe zit het met laagfrequentiegeluid?
In Nederland worden geluidsnormen gemeten aan de hand van decibellen. In Nederland kennen wij
geen specifieke normen voor laagfrequentiegeluid. Wij hebben ons gebaseerd op de informatie vanuit
de GGD.
98. Het Europees Hof van Justitie heeft een uitspraak gedaan dat windturbines in Nederland
vaak onrechtmatig zijn geplaatst, omdat het de gezondheid van de omwonenden
benadeelt. Onderzoek heeft uitgewezen dat bewoning binnen een bepaalde afstand tot de
windmolen tot gezondheidsklachten leidt. Houdt NOT rekening met deze uitspraak en wat
betekent dat concreet?
Wat deze uitspraak betreft volgen wij hierin de informatie vanuit de rijksoverheid. Bekijk de publicatie
daaromtrent op de site van de rijksoverheid kenniscentrum InfoMil.
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99. Wat zijn nu de echte feiten met betrekking tot windturbines en zonnevelden. Het
ontbreekt ons aan gedegen kennis over geluidsoverlast, slagschaduw, etc.
Windmolens mogen in de omgeving van woningen worden gebouwd, maar hierbij worden de regels
gevolgd om eventuele geluidsoverlast en slagschaduw te voorkomen.
Om geluidshinder te voorkomen mag een windmolen niet te dicht bij huizen staan. Voor geluid gelden
geluidsnormen van 47 decibel overdag en 41 decibel ’s nachts. Ter vergelijking: een gespreksniveau is
60 decibel, een drukke verkeersweg op 100 meter afstand is 80 decibel en een opstijgend vliegtuig op
200 meter hoogte is 100 decibel. Bij een aanvraag zal een geluidsonderzoek moeten worden
ingediend. We weten dat er discussies worden gevoerd over het laagfrequent geluid
(zwiepen/zoeven). Hierin volgen we advies van de GGD (zie ook het antwoord bij vraag 89).
In het ontwerp windbeleid is voor de hoge windturbines met een tiphoogte van meer dan 100 meter
een afstand aangehouden van 1 kilometer tussen de windmolen en de rand van de bebouwde kom.
Met betrekking tot slagschaduw:
Op grond van het Activiteitenbesluit (milieuregelgeving) zijn windturbines bijna altijd verplicht
voorzien van een stilstand voorziening indien de wettelijk toegestane schaduwduur van 5 u en 40
minuten per jaar wordt overschreden. De stilstand voorziening schakelt de windturbine uit tijdens de
slagschaduw.
Aan de hand van rekenmethodes is van tevoren vast te stellen op welke dagen en op welk moment
van de dag een slagschaduw kán optreden. De windturbine wordt eventueel uitgerust met een
stilstandvoorziening in de besturingssoftware. Hierdoor schakelt de turbine alleen uit als slagschaduw
daadwerkelijk optreedt. Of de slagschaduw ook echt optreedt op de voorspelde dagen, hangt af van
de volgende punten:
- of die dagen onbewolkt zijn;
- of er op die dagen genoeg wind is om de molens te laten draaien;
- of de wind precies waait uit de richting waar de zon staat, omdat de oppervlakte van de
schaduw die de windturbine werpt dan het grootste is.
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14. NATUUR EN MILIEU
100.

Wat gebeurt er als na 25 jaar max. de turbine wordt gesloopt of wordt vervangen?

Dat is afhankelijk van de dan beschikbare technieken, de energievraag en de wens van de
initiatiefnemers.
101.
Wat gaat er gebeuren met de windmolens als de levensduur op is? Worden ze dan
begraven in onze regio?
Deels zal het materiaal hergebruikt kunnen worden. De technieken hiervoor zijn in ontwikkeling.
102.
Wat doen jullie om natuur en dier te beschermen? Want dit zal hierdoor
verdwijnen. Wat vinden jullie van vogel- en vleermuissterfte? Trillingsoverlast, zware
metalen gebruik, wegblijven van wild dat onder de grond leeft?
Voor de plaatsing van een windturbine is een planologische procedure noodzakelijk. In deze
procedure moet onderzoek plaatsvinden naar flora en fauna en een goed woon- en leefklimaat.
Het Rijk heeft bepaald dat het RES-bod moet bestaan uit energieopwekking uit wind en zon, omdat
dat op dit moment de best ontwikkelde opties zijn.
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15. ALTERNATIEVEN VOOR WIND- EN ZONNE-ENERGIE
103.
Stel: aankomend jaar staan er windmolens. Kan dit niet later? Wie gaan er van het
gas af? Plaats de molens wanneer deze nodig zijn. Misschien zijn er dan alternatieven.
We hebben zowel een warmtevraag als vraag naar elektriciteit. Beide vormen van energie moeten
duurzaam worden opgewekt en voor beide ontwikkelen we plannen.
Het plaatsen van een windmolen is een traject dat meerdere jaren in beslag neemt, daarom moeten
we nu alvast nadenken over de juiste zoeklocaties waarin windmolens kunnen worden geplaatst.
104.
Er zijn zoveel mogelijkheden meer dan alleen wind en zon. Er wordt nu wel heel
eenzijdig gekeken. Waarom geen kernenergie, biogas, aardwarmte of waterstof
bijvoorbeeld.
Wind- en zonne-energie zijn de vormen van duurzame energie die voldoende zijn uitgekristalliseerd en
werken. Het Rijk heeft bepaald dat het RES bod moet bestaan uit energieopwekking uit wind en zon,
omdat dat op dit moment de best ontwikkelde opties zijn.
Kernenergie en de mogelijke toepassing van geothermie maakt geen onderdeel uit van de RES.
Discussie over toepassing van deze technieken, in relatie tot veiligheid, worden op landsniveau
gevoerd.
105.
Nu wordt met 4 gemeenten samengewerkt. Wat is de mogelijkheid om het
provinciaal te doen en dan bijvoorbeeld 1 kerncentrale te plaatsen aan de IJssel voor heel
Overijssel? We hebben tot 2030 de tijd. Als we snel zijn, zou dat ongeveer kunnen lukken.
Kernenergie en de mogelijke toepassing van geothermie maakt geen onderdeel uit van de RES.
Discussie over toepassing van deze technieken, in relatie tot veiligheid, worden op landsniveau
gevoerd.
106.
Veel efficiënter is in mijn ogen om ons te concentreren op meer en betere isolatie
en zonnepanelen op daken.
Zeker is het belangrijk dat ook dat gebeurt. Dat is de eerste stap. Immers hoe meer energie je
bespaart, hoe minder energie er nodig is. Als gemeente zijn we ook daarmee bezig, onder andere via
www.duurzaamthuistwente.nl en www.dichtbijduurzaam.nl. Maar met alleen isolatie en
zonnepanelen op daken, behalen we onze doelstellingen helaas niet.
107.
Als we alle kerken laten staan en volhangen met zonnepanelen, dan gaan we het
redden! Zowel kerken zijn dan gered en geen zoeken meer naar locaties.
Vanuit het samenwerkingsverband met de NOT-gemeenten hebben we laten onderzoeken hoeveel
daken binnen de gemeenten potentieel geschikte zijn voor zonnepanelen. Zelfs als al die daken
daadwerkelijk gebruikt worden voor zonnepanelen, voldoet het niet aan de energiebehoefte.
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108.
Is er gekeken naar alternatieven buiten de gemeente? Bv. deelname aan een (off
shore) windpark?
Nee, want elke gemeente zal een bijdrage moeten leveren.
109.
Kunnen we niet meer doen met biogas? In Fleringen hebben we het biogasnetwerk
van Oude Lenferink. Er is een mestverwerker bezig met de voorbereiding van een
gigantische uitbreiding van een mestverwerking/biomassa. Daar komt straks veel biogas
vrij. En er zijn natuurlijk veel boerenbedrijven met mest.
De warmte- en elektriciteitsvraag zijn twee verschillende vormen van energie. Biogas gaat over de
warmtevraag en wind en zon gaat over de elektriciteitsvraag. In beide energievragen zullen we
moeten bijdragen in vorm van duurzame energie.
De warmtetransitie komt terug in de wijkuitvoeringsplannen. Deze bronnen zijn goed in te zetten voor
de warmtevraag en zullen ook zeker benut worden waar mogelijk.
In de regionale warmtetransitievisie, die in oktober door de raad is vastgesteld, speelt
biogas/groengas een grote rol. Met name voor monumentale gebouwen en andere gebouwen die
moeilijk van het gas af te sluiten zijn is biogas/groen gas een goede optie. De warmtetransitie wordt
per wijk nader uitgewerkt in de wijkuitvoeringsplannen. Deze bronnen zijn goed in te zetten voor de
warmtevraag en zullen ook zeker benut worden waar mogelijk.
Biomassa is niet altijd even duurzaam. Reststoffen zoals mest is een mogelijke en goed in te zetten
bron. Biomassa in de vorm van biogas is goed in te zetten voor de warmtevraag en zal ook zeker waar
mogelijk worden benut.
110.

Wordt er ook gedacht aan andere types molens zoals wokkelmolens?

Alternatieve windmolens zoals de wokkelmolen is zeker mogelijk. Wellicht ook een vorm om in te
zetten als erfmolen, vanwege de geringe hoogte van wokkelmolens.
109 .
Wind- en zonne-energie is door het kabinet al verwezen naar het rijk der fabelen.
Onhaalbaar, tenzij we Nederland vol zetten.
Het Rijk heeft bepaald dat het RES-bod moet bestaan uit energieopwekking uit wind en zon, omdat
dat op dit moment de best ontwikkelde opties zijn.
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16. DIVERSEN
111.
Waarom is niet gekozen voor een interactief seminar? Zo wordt de betrokkenheid
van de burger wel gereduceerd tot bijna niets!
Zoals gemeld tijdens het webinar is dit de start van een proces. Het is de bedoeling om verschillende
momenten en soorten van participatie mogelijk te maken. Een grote interactieve bijeenkomst is
helaas op dit moment niet mogelijk vanwege de covid-maatregelen.
112.

Wat doet Windkracht? Wie zijn dat en wat kost het?

Windkracht is een werktitel zonder formele status. In deze werkvorm gaan we verder uitwerken hoe
we inwoners gaan ondersteunen m.b.t. concrete aanvragen.
113.
Als je kijkt naar de opgave in (NO)Twente, vind ik de verdeling nogal scheef.
Enschede heeft bijvoorbeeld veel meer inwoners en daar zie je minder windmolens. Hoe is
die verdeling tot stand gekomen? Of is het gewoon: de gemeente die z’n poot het best stijf
heeft gehouden, hoeft het minst te doen?
Elke gemeente heeft een eigen “bod” gedaan waarbij is uitgegaan van de lokale (on)mogelijkheden
die een bepaalde gemeente heeft. Met name de erg stedelijke gemeenten in Twente hebben minder
buitengebied beschikbaar en kennen een hogere bebouwingsdichtheid waardoor minder windmolens
of zonnevelden ingepast kunnen worden. Daartegen hebben stedelijke gemeenten vaak wel meer
groot dakoppervlak ter beschikking of industrieterreinen waar wel opties liggen. Over of alle
gemeenten “genoeg” hun best doen worden bestuurlijke gesprekken vanuit de RES Twente
georganiseerd. De uitkomst krijgt zijn beslag in de RES Twente 1.0 begin 2021.
114.

Hoeveel ton CO2 moet de gemeente reduceren?

De RES geeft invulling aan de hoeveelheid op te wekken duurzame energie, teneinde de CO2-reductie
in 2030 te kunnen halen. Daarnaast moet er ook CO2-reductie plaatsvinden op de gebouwde
omgeving (anders verwarmen), mobiliteit, landbouw en industrie.
Nederland is verdeeld in 30 regio’s die allemaal een regionale energiestrategie (RES) opstellen. Deze
RES-sen samen geven gezamenlijk invulling aan de klimaatdoelstelling van Nederland (49% CO2
reductie in 2030). De Noordoost Twentse gemeenten maken onderdeel uit van de RES Twente,
waarbij voor het aanbod gebruik wordt gemaakt van reeds bestaande en bewezen technieken:
zonnepanelen op grote daken, zonnevelden en windenergie.
Binnen de RES gaat het dus om de hoeveelheid op te wekken duurzame energie en niet direct om een
percentage CO2-reductie.
115.

Is er ook een maximum aan het aantal windmolens die geplaatst gaan worden?

In eerste instantie hebben de NOT-gemeenten (Dinkelland, Tubbergen, Losser, Oldenzaal) een bod
gedaan van 18 windmolens. Afhankelijk van andere initiatieven zijn er mogelijk meer windmolens
mogelijk om dezelfde energieopwek te realiseren. Ook is het nog niet bekend hoe de resterende
energietransitie (na 2030) plaats gaat vinden.
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