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Aanleiding beleid windenergie

Toelichting tijdens themasessie raadsleden oktober 2022:

• Routekaart voor realisatie beleid windenergie -> 2 processtappen niet gerealiseerd: 

• Ontbreken normen RIVM en Rijk voor geluid en afstand

• Echter: urgentie nav afspraken RES Twente, provincie Overijssel en Rijk

• én eventuele aanvragen windprojecten toetsen

• Aanvragen bevroren tot vaststelling beleid windenergie in maart 2023 

• Mogelijk beperkt uitstel

Dinkelland wil regie behouden binnen de grenzen van gemeente



Terugblik

Zoekgebieden Denekamp Noord-Deurningen en Saasveld: 

• Gesprekken met grondeigenaren

• 2 bijeenkomsten dorpsraden

• 2 inloopbijeenkomsten op 24 en 26 januari 2023: 

• Ruim 300 bezoekers:

• Direct omwonenden en grondeigenaren 

gericht uitgenodigd (1 km)

• Inwoners in en nabij zoekgebieden en 

andere geïnteresseerden 



Boodschap overal gelijk

• Klimaatopgave

• Energieopgave en noodzaak beleid windenergie

• Verfijning zoekgebieden met criteria

• Effect op de omgeving (o.a. geluid en slagschaduw)

• Lokaal eigendom

• Fasering realisatie windprojecten

Informatie ook beschikbaar via:

• brochure en www.dinkelland.nl/windenergie

https://www.dinkelland.nl/file/3886/download
http://www.dinkelland.nl/windenergie


Reacties en vragen

Zorgen bij direct omwonenden: Wat betekent dit voor mij?

• Afstand, uitzicht, waarde woning, hinder en effect gezondheid

Wel bewustzijn over nut en noodzaak windenergie als transitie, maar:

• Niet altijd begrip keuze zoekgebieden en keuze vooruitlopen landelijke normen

Overige vragen bezoekers:

• Waarom niet elders? (buiten zoekgebied, langs A1, in de polder, in zee)

• Wat gebeurt er als grondeigenaren niet willen?

• Bezwaarmogelijkheden en beantwoording zienswijzen concept beleid NOT

• Technische vragen ter verduidelijking (o.a. hergebruik windturbines)



Vervolgstappen 

• Persoonlijk beantwoorden openstaande vragen en vervolgvragen

• Vragen en antwoorden op www.dinkelland.nl/windenergie. 

• Bijeenkomsten per zoekgebied grondeigenaren en direct omwonenden

• Beantwoording zienswijzen gemeente Dinkelland nav concept windbeleid NOT

• Voorstel definitief windbeleid in college > raad 

• Ter bespreking en besluitvorming

• ook inbreng omgeving meewegen

• Start up klankbordgroep na vaststelling beleid windenergie

http://www.dinkelland.nl/windenergie


Waar staan we nu?


