
  

 
 

 

Raadsvoorstel  

 

Zaak-/documentnummer: 17.13889 / I17.042498  

Datum vergadering: 7 november 2017 
Datum voorstel: 3 oktober 2017 
Nummer:   16 A 
Onderwerp: Ambitiedocument Energietransitie Noordoost-Twente 
 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
-  het ambitiedocument Energietransitie Noordoost Twente vast te stellen, 
-  de ambitie van onze gemeente te bepalen op 20% duurzame opwek van het totaal energieverbruik   
    in 2023. 
-   Hiermee tevens het lange termijndoel vorm te geven en te gaan voor energieneutraliteit in 2050.  
-   De wethouder Duurzaamheid te mandateren het ambitiedocument te tekenen. 
 
Samenvatting van het voorstel 
In Noordoost-Twente werken gemeenten samen aan het bereiken van de doelen voor de 
energietransitie. In dit document beklinken we deze samenwerking en stellen we onze eigen ambitie 
ook scherp vast. Voor de middellange termijn is onze doelstelling: 20% van ons totaal energieverbruik 
zal in 2023 duurzaam worden opgewekt. Voor de lange termijn (2050) gaan we voor 
energieneutraliteit. 
 
Aanleiding voor dit voorstel 
In Noordoost-Twente werken we al enige tijd samen aan het vormgeven van de energietransitie. Tot 
op heden deden wij dit vanuit de gedachte dat er geen twijfel was over deze opgave. De mate waarin 
en de snelheid waarmee we de energievraag wilden verduurzamen lag echter nog niet vast. Tevens 
was er wel gesproken over de principes die we in de transitie omarmen, maar ook deze liggen als 
beleidsuitgangspunt niet vast. 
Met het vaststellen van het ambitiedocument laten we zien dat wij al aan de slag zijn met de 
energietransitie en geven we vorm aan de manier waarop wij dit graag zouden zien, namelijk als de 
lasten lokaal worden ervaren (er zullen in onze omgeving installaties zichtbaar worden die nodig zijn 
voor de opwek) vinden wij dat de lusten (de opbrengsten dan wel een deel hiervan moet terugvloeien 
naar de lokale samenleving) ook zoveel mogelijk lokaal moeten blijven. Wij bieden hiermee een 
wenkend perspectief voor onze lokale samenleving om met de transitie, samen met ons, aan de slag 
te gaan. 
 
Beoogd resultaat van het te nemen besluit 
Duidelijkheid te scheppen over onze ambitie betreffend de energietransitie in omvang, planning, rol en 
te hanteren principes. Hiermee een wenkend perspectief bieden aan onze samenleving om zo samen 
vorm te geven aan deze transitie. 
 
Argumentatie  
In het ambitiedocument is de opgave en de aanpak kort en bondig verwoord. Het was en is niet de 
bedoeling geweest een allesomvattend document te produceren, want wij geloven dat deze opgave 
slechts kan worden vormgegeven vanuit een heldere stip aan de horizon, waarbij we de weg om er te 
komen samen vorm geven vanuit principes. Deze principes treft u ook weer in het ambitiedocument 
aan. Enkele punten uit het ambitiedocument zijn hieronder nader toegelicht en tezamen met het 
ambitiedocument laten zij zien waar wij staan, waar wij naartoe willen, hoe we dat gaan doen.  
 
Samenwerken aan een complexe omvangrijke opgave 
Voor de energietransitie zoeken we samenwerking op met in de eerste plaats de gemeenten in  
Noordoost-Twente. Verder sluiten we vanuit Noordoost-Twente aan en werken we in regionaal 
verband samen met 13 gemeenten aan de Twentse Energie Strategie (TES). Hiernaast wordt 
samengewerkt met Twence als duurzaamheidsbevorderaar van de regio en in de Regio Twente.  
Maar nog veel belangrijker is dat wij onze lokale samenleving(en) willen faciliteren om met de 
energietransitie aan de slag te gaan. In Noordoost-Twente zijn we dan ook gestart om begin 2017 een 
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Energiebeursvloer met bij ons reeds bekende geïnteresseerden in dit thema te organiseren. Hierna 
hebben we op 30 maart 2017 een radenbijeenkomst georganiseerd bij de Methoeve in Weerselo.  
Dit om iedereen mee te nemen in de ideeën over hoe we dit moeten vormgeven als ook om 
verbindingen te leggen in thema’s die spelen om die in een latere fase te faciliteren met bijvoorbeeld 
informatie(bijeenkomsten).  
 
Vanuit de informatie die wij in de bijeenkomsten hebben opgehaald is een aanpak ontstaan welke ook 
in het ambitiedocument is opgenomen, namelijk: 
 
Hoofdlijnen van de aanpak 
Voor het bereiken van deze doelstelling worden drie sporen doorlopen. De drie sporen zijn in sterke 
mate afhankelijk van elkaar en worden in onderlinge samenhang uitgevoerd. 
 

1. Werken aan maatschappelijk draagvlak: duurzame energievormen kunnen voor NOT-
gemeenten alleen succesvol zijn als zij gedragen worden door groepen in de samenleving. Dit 
betekent dat we positieve reuring willen creëren rond de energietransitie. Het principe van de 
lusten en de lasten lokaal passen wij toe op de initiatieven en planontwikkelingen die zullen 
ontstaan. Te denken valt aan oprichting lokale energie corporatie en ondersteuning hiervan, 
maatschappelijk rendement van energieprojecten in de vorm van financiële afdracht, 
werkgelegenheid in de regio en financiële participatie van de omgeving in projecten. 

2. Werken aan politiek/bestuurlijk draagvlak: uiteindelijk zal besluitvorming rond duurzame 
energievormen plaats moeten vinden in de verschillende gemeenteraden van de NOT-
gemeenten en bovendien moet de besluitvorming worden ondersteund door provinciaal 
beleid. Dit betekent dat zowel gemeenteraden als het provinciaal bestuur voldoende moeten 
zijn betrokken in het proces. 

3. Inhoudelijke verdieping: planologisch moet worden verkend welke gebieden binnen de 
gemeenten het meest geschikt zijn voor de verschillende mogelijkheden om duurzame 
energie op te wekken. 

 
Doelstelling energie: 
Met de Noordoost Twentse gemeenten hebben we de intentie om in 2023 20% van het energie en 
gasverbruik van heel Noordoost Twente te gaan opwekken. Wij onderkennen dat dit niet te realiseren 
is met slechts enkele vormen van duurzame opwek en willen daarom steeds onze blik open houden 
voor een brede mix en samen hierin bewuste keuzes maken als die momenten daar zijn. Zo min 
mogelijk op voorhand uitsluiten, maar onderbouwd komen tot keuzes die helder maken hoe de opgave 
kan worden gerealiseerd op de middellange en lange termijn. De kansenkaarten die als bijlage bij het 
ambitiedocument zijn gevoegd zijn de eerste aanzetten tot het inzicht geven in de wijze waarop de 
ambitie kan worden vormgegeven. 
 
Praktisch: Informatie verstrekken als vervolg op eerdere bijeenkomsten 
Vanuit de eerdere bijeenkomsten zijn of worden er de komende periode verschillende bijeenkomsten 
georganiseerd.  
Een verdiepende bijeenkomst over postcoderoos is op donderdagavond 28 september bij het Infopunt 
Duurzaamheid te Oldenzaal gehouden.  
Op donderdagavond 5 oktober is er een bijeenkomst in samenwerking met Bio-energiecluster Oost 
Nederland, Cogas, Enexis en Campina Friesland/LTO over de kansen van biogas en initiatieven 
 
Financiële paragraaf 
Ondanks het ontbreken van een concreet uitvoeringsprogramma  is het noodzakelijk om op basis van 
de geschetste ambitie  financiële middelen te programmeren. Vooralsnog wordt een bedrag van € 
1.500.000,- (incidenteel) geprognotiseerd. In de begroting van 2018 wordt dit nader onderbouwd. 
 
Uitvoering 
Na vaststelling van het ambitiedocument, zal middels een uitvoeringsprogramma nader vorm en 
inhoud worden gegeven aan de wijze waarop wij de middelen gaan inzetten en het ondersteunend 
beleid zullen gaan vormgeven.  
 
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen 
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In Noordoost Twente ligt het zelfde ambitiedocument voor en is hier in een eerdere bijeenkomst met 
de raden over gesproken. Dit was een informerende bijeenkomst. Vanuit de overkoepelende principes 
willen wij echter aan de slag met de (inter)gemeentelijke realisatie.  
 
 
 
 
 
Bijlagen 

- Ambitiedocument Energietransitie Noordoost Twente (I17.042478) 
- Bijlage 1 Kansenkaart Bio-energie (I17.042474) 
- Bijlage 2 Projectplan (I17.042475) 
- Bijlage 3a Korte versie Quickscan verdieping en participatie (I17.042476) 
- Bijlage 3b Reductiebladen (I17.042477) 

 
 

Voorstel 
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit. 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
de secretaris de burgemeester 
 
 
E.M. Grobben I.A. Bakker 
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Vergadering presidium op  2017 

Besluit presidium: o om advies naar commissie 

o rechtstreeks naar raad ter besluitvorming 

o naar raad ter kennisname 

o anders, namelijk: 

 

Vergadering algemene commissie  2017 

Advies aan de raad o advies akkoord te gaan met het voorstel  

o advies het voorstel af te wijzen 

o anders, namelijk: bespreekstuk 

Opmerkingen:  

Paraaf commissiegriffier:   

 
  
 



 

 

 
Datum: 7 november 2017 
Nummer:   16 B 
Onderwerp: Vaststelling Ambitiedocument Energietransitie Noordoost Twente 
  
 
De raad van de gemeente Dinkelland, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 oktober 2017, nr. 
I17.042498;  
 
gelet op het advies van de voorbereidende commissie van 17 oktober 2017; 
 
 
B E S L U I T: 
 
vast te stellen  
-  het ambitiedocument Energietransitie Noordoost Twente, 
-  hiermee de ambitie van onze gemeente te bepalen op 20% duurzame opwek van het totaal   
   energieverbruik in 2023. 
-  Hiermee tevens het lange termijndoel vorm te geven en te gaan voor energieneutraliteit in  
   2050.  
-  De wethouder Duurzaamheid te mandateren het ambitiedocument te tekenen. 
 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 7 november 2017, 
 
De gemeenteraad van Dinkelland, 
de raadsgriffier de voorzitter 

  
mr. O.J.R.J. Huitema MPM I.A. Bakker 


