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De raad van de gemeente Dinkelland 
 
In vergadering bijeen op 31 januari 2023 
 
Constaterende 
 
Dat de gemeente Dinkelland bezig is met het opstellen van het windbeleid. 
 
Dat de gemeente Dinkelland met grootschalige wind op land een bijdrage wil leveren aan de 
RES 1.0. 
 
Dat de gemeente Dinkelland een aantal zoekgebieden heeft voorgelegd aan de inwoners 
door middel van publicaties in Dinkelland Visie en tijdens inloopavonden in Denekamp en 
Saasveld. 
 
Dat er meer dan 200 zienswijzen zijn ingediend tijdens de ter inzagelegging van het concept 
windbeleid. 
 
Dat de zienswijzen nog niet beantwoord zijn en reclamanten niet weten waar ze aan toe zijn. 
 
Overwegende 
 
Dat de gemeente Dinkelland in Nationaal Landschap Noordoost Twente ligt dat gekenmerkt 
wordt door rustieke houtwallen, uitgestrekte bossen en vruchtbare akkers.  
 
Dat Twente een windluwe regio is waar het ook minder hard waait (Concept RES Twente, 
2020). 
 
Dat er tijdens de inloopavonden in Denekamp en Saasveld toenemende weerstand komt 
vanuit inwoners en inwonerscollectieven nu duidelijk wordt waar de gemeente Dinkelland 
grootschalige windturbines wil gaan plaatsen. 
 
Dat door de uitzending van Zembla op 28 september 2022 grote zorgen zijn over de 
volksgezondheid bij omwonenden in het zoekgebied.  
 
Dat het kabinet in 2023 na afronding van het Plan-MER met heldere afstands- en 
geluidsnormen komt. 
 
Dat het RIVM tot op heden de onderzoeksresultaten van een steekproef van 3500 adressen 
in de buurt van windturbineparken niet gepubliceerd heeft. 
 
Dat deze resultaten volgens het RIVM wél beschikbaar komen in de loop van 2023 in de 
vorm van een wetenschappelijk artikel. 
 
 
 
 



Spreekt uit 
 
Dat de gemeente Dinkelland de zorgen van omwonenden in de zoekgebieden serieus moet 
nemen en daarom moet gaan onderzoeken of er mogelijkheden zijn om vergunningen voor 
wind op zee te verkrijgen. 
 
En draagt het College op 
 

I. Om, zo mogelijk in NOT-/RES-verband, met de VNG en de provincie Overijssel, 
onderzoek te (laten) doen naar: 
 
- De mogelijkheden dat lokale overheden individueel dan wel collectief een 

vergunning kunnen verkrijgen om energieopwekking door een windmolenpark 
op zee te realiseren, dan wel financieel kunnen participeren, middels het 
Regionaal Energiebedrijf, in een project met dat doel, 
 

- De vraag hoe, de mate waarin en de termijn waarop, een dergelijke 
opwekking in mindering kan komen op de opgave tot energieopwekking van 
de gemeente en/of de RES, 

 
- De financiële consequenties van bovenstaande, de mate waarin en de termijn 

waarop, voor de gemeente, zowel wat betreft investeringen als wat betreft de 
opbrengsten. 

 
II. De gemeenteraad bij de voorbereiding van de behandeling van het windbeleid te 

informeren over de uitkomsten van het onderzoek, oftewel twee weken voor de 
behandeling van het windbeleid in de commissie. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 
 
De Dinkellandse VVD, Joris Poffers 
Burgerbelangen Dinkelland, Fons Maathuis 
 


