


Windbeleid onvolledig en rammelt

1. Gezondheid, veel niet bekend en nog niet onderzocht met name mega turbines      
van 3 – 5 MW (zie bv Volkskrant 10 april 2021)

2. Aantasting van het landschap in de zoekgebieden in Dinkelland en specifiek in en 
om Saasveld met Molenven

3. Flora en Fauna, op lokaal niveau beschouwen, niet pas bij initiatieven

4. Effectiviteit en rendement, negatieve kWh-prijs en subsidie stromen

5. Alternatieven (Energiebesparingen bevorderen, conform Trias Energetica)

6. Onvolledigheid Windbeleid NO-Twente, wandeling in mistig moeras



Windbeleid, Zoekgebieden
• Basis is 9 grote windturbines of minder, conform Concept RES 1.0

• Zoekgebieden aangewezen
• Waarom deze zoekgebieden? Informatie naar in- en omwonenden?
• Er lijkt onvoldoende onderzoek gedaan te zijn voor het aanwijzen van 

zoekgebieden tov de bevolkingsdichtheid / ruimtelijke inpassing zonder 
overlast aan omwonenden te veroorzaken (Er zijn in Dinkelland andere 
plekken met minder inwoners per km2) 

• Eerder waren er ook andere gebieden op het oog, waarom zijn deze 
afgevallen?

• Er zijn op het laatst zoekgebieden toegevoegd, waarom? En waarom deze 
locaties?

• In welk detail zijn de zoekgebieden bekeken en beoordeeld?
• Overal in NL en in de RES Twente zijn de zoekgebieden aan de randen van 

gemeenten. Aan de andere kant van de grens leven ook mensen. Die zijn of 
worden niet of nauwelijks meegenomen in de informatiestromen. Informeel 
overleg met buurgemeenten voeren, zoals de RES ook bedoeld is.



Proces vanuit invloed gemeente
• Set uitgangspunten nu vaststellen

• Handvaten geven en concrete discussies voeren
• Eerbiediging grenzen Nationaal Landschap Overijssel;

• Minimale afstand molen vs bebouwing (bv minimaal 5x tiphoogte)

• Minimale afstand molens onderling in een cluster

• Minimum/maximum aantal in een cluster

• Verbod op tweede fase plaatsing molens (is er sprake van fasering of max 
aantal windmolens per zoekgebied)

• Participatie uitwerken, waarom gaat een bedrijf de winst zomaar delen?

• Hoeveel geld moet een participant meenemen, indicatie ?

• Totale economische haalbaarheid schetsen

• Waar gaat de subsidie heen? En in welke fase van het project?



Windbeleid, Alternatief

• Participatie vanuit Windkracht Saasveld
• Met financierder in de hand langs potentiële daken

• Coöperatie Windkracht/Financierder/Dakeigenaar

• Altijd hoge capaciteit zonnepanelen verplichten opdat turbines beperkt 
worden. Efficiënt oppervlakte gebruik.

• Directe (communicatie)lijn naar netbeheerder leggen voor uitbreiding ruimte 
op het netwerk

• Onderzoek doen naar de mogelijkheden om buiten de gemeentegrenzen, 
duurzame energie op te wekken met een hoger rendement (bijvoorbeeld 
door te participeren in windmolenparken in de polders). Past niet in de RES, 
maar wel in eigen windbeleid
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