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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken om tezamen met de Noordoost twentse gemeenten 
onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een gemeentelijk energiebedrijf. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten om tezamen met de Noordoost twentse gemeenten opdracht te 
geven tot een onderzoek naar de mogelijkheden voor een energiebedrijf. 
 
Toelichting 
De vier Noordoost twentse gemeenten stellen een onderzoek in naar de mogelijkheden om gezamenlijk of 
lokaal een eigen duurzaam energiebedrijf op te richten. Een dergelijk onderzoek moet antwoord geven op de 
vraag of het interessant is om zo meer versnelling te geven aan het opwekken van duurzame energie en om 
te kijken of er zo meer ruimte mogelijk is voor participatie. Daarnaast zal onderzocht worden of een dergelijk 
bedrijf rendabel is en bijdraagt aan de lokale betrokkenheid bij opwekking van duurzame energie. Dit 
onderzoek helpt de NOT-gemeenten om meer inzicht te krijgen in de voor- en nadelen, financiële gevolgen, 
en de risico’s, met als doel een weloverwogen besluitvorming op een mogelijk op te richten duurzaam 
energiebedrijf. 
Verduurzaming van onze maatschappij zal een grote impact hebben op onze leefomgeving en hierin willen 
we, waar het kan, het goede voorbeeld geven. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
de secretaris     de burgemeester 
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J.G.J. Joosten 


