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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fractie VVD, met betrekking tot 'Wat als 
we ‘nee’ tegen de RES1.0 zeggen' ? 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben wij besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te beantwoorden. 
 
Toelichting 
Hieronder vindt u de beantwoording van de vragen. 
 
De vragen van de fractie VVD zijn als volgt ingeleid:  
De RES1.0 ligt als voorlopig ontwerp ter inzage. In mei/juni wordt deze definitief ter besluitvorming 
aangeboden aan de raad. Gezien de resultaten van de enquête die uitgezet is in Noordoost Twente waarbij 
42% van de respondenten aangeeft de energiemix van wind en zon niet te zien zitten zijn we benieuwd of er 
wel draagvlak onder de bevolking is. Daarnaast geven de 209 zienswijzen (waarvan 48 in Dinkelland) tegen 
het concept windbeleid in Noordoost Twente aan dat de energietransitie de aandacht heeft van onze 
inwoners. Het draagvlak onder de inwoners in Dinkelland inzake de energietransitie is tot op heden wat ons 
betreft onvoldoende in beeld gebracht. Wij denken momenteel zelfs (op basis van de resultaten van de 
enquête en de 209 zienswijzen in NOT) dat er te weinig draagvlak is voor de komst van met name 
windmolens. We maken ons dan ook grote zorgen over ons mooie landschap. 
Het hoofddoel van het Klimaatakkoord van Parijs is CO2-reductie. Het is aan de landen zelf om te bepalen 
hoe ze dat doen. Nederland heeft slechts gekozen voor grootschalige opwek van energie d.m.v. zon en wind. 
De nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn sinds afgelopen week bekend maar 
Martien Visser, lector energietransitie, heeft op basis van de verstrekte SDE-subsidies al eerder een 
conclusie getrokken inzake de opgave van 2030. Hij geeft namelijk aan dat de klimaatdoelen voor 2030 al 
nagenoeg gehaald zijn in Nederland. Met deze kennis denken we dat het goed is even een pas op de plaats 
te maken voordat we besluiten om grote veranderingen in het Nationaal Landschap Noordoost Twente te 
gaan doen. 
De Startnota RES-Twente geeft zogenaamde ‘escalatie-afspraken’ aan. Dat betekent dat indien de regio 
Twente of bepaalde gemeenten geen bod willen doen of onvoldoende willen bijdragen aan de grootschalige 
opwek van 1,5 tWh de provincie haar ‘sturingskracht’ gaat inzetten. Indien deze situatie werkelijkheid wordt, 
bijvoorbeeld als de gemeente Dinkelland geen bod doet en tegen de RES1.0 stemt, dan kan dit volgens de 
Startnota RES-Twente ‘uiteindelijk leden tot een aan gemeente(n) toegewezen aandeel in het regionale plan’. 
  

 



We zouden het op prijs stellen als het College een korte scenario-analyse maakt ter beantwoording van 
vraag 6 zodat de Raad weet waar ze aan toe is in mei/juni en dit mee kan laten wegen in de besluitvorming. 
 
Vraag 1: In hoeverre kunnen de maatregelen zoals die nu in de RES1.0 worden voorgesteld volgens het 
College rekenen op voldoende steun en draagvlak in Dinkelland? 
Antwoord op vraag 1: De energietransitie gaat zoals andere transities gepaard met weerstand. Niet 
iedereen zal in eerste instantie accepteren dat de wereld om ons heen verandert, en dat dat om ingrijpende 
maatregelen vraagt. Er is onder andere tijd nodig om de inwoners goed te informeren en te betrekken bij de 
noodzaak, kansen en mogelijkheden van de energietransitie. De energietransitie is een opgave vanuit het 
Klimaatakoord die bij ons als gemeente is neergelegd.  
 
Vraag 2: Hoe denkt het College dat draagvlak de komende tijd inzichtelijk te maken en te versterken? 
Antwoord op vraag 2: 
Inzicht 
Om inzicht te krijgen is in november 2020 een onderzoek ingesteld naar de mening van inwoners over de 
Energiestrategie van Noordoost Twente. Dit onderzoek is gedaan door een extern onafhankelijk bureau en 
voldoet aan de Nederlandse onderzoek normen (VNG Realisatie) voor betrouwbaarheid en representativiteit. 
In totaal zijn 25.000 mensen aangeschreven en hebben 2.425 respondenten deelgenomen aan het 
onderzoek. Dit onderzoek is gedaan als 0-meting en zal over 2 jaar herhaald worden. 
In de uitslag heeft 42% van de respondenten inderdaad aangegeven dat zij zich niet kunnen vinden in de 
voorgestelde mix. Op de vraag hoe belangrijk men het vindt om überhaupt over te gaan naar duurzame 
energie uit o.a. zon en wind, zegt 76% (heel) belangrijk, is 14% neutraal, 9% vindt het onbelangrijk en 1% wil 
geen mening geven. 
Het hele rapport van het onderzoek is te downloaden op: 
https://www.energievannoordoosttwente.nl/nieuws/meerderheid-inwoners-is-voor-duurzame-
energieopwekking-in-noordo/ 
Versterken 
Om het draagvlak te versterken zijn we momenteel via lokale bijeenkomsten (vanwege de 
Cornamaatregelen digitaal) in gesprek met inwoners en kernraden. Dat doen wij in de zoekgebieden van ons 
concept windbeleid, maar ook hebben we voor de inwoners buiten de zoekgebieden dergelijke 
bijeenkomsten georganiseerd. Daar spreken wij vooral over de voorwaarden in ons lokale concept beleid 
voor de uitvoering van het RES-bod en het proces dat we daarin doorlopen. Deze gesprekken concentreren 
zich meer op wind dan op zon, maar zullen naar verwachting ook bijdragen aan het inzicht in en 
meningsvorming over zon- en windenergie en daarmee het RES-bod. Wij zien nu dat de meeste kernraden 
zich neutraal opstellen en zich richten op het objectief informeren van de inwoners over windenergie. 
Bij inwoners is het beeld divers, waarbij er zowel inwoners zijn die voor de opwek via zon en wind zijn of zich 
neutraal opstellen, maar er zijn ook felle tegenstanders van windturbines. Deze tegenstanders laten 
doorgaans meer van zich horen dan de meerderheid met de milde middenstem. Daardoor zou het beeld 
kunnen ontstaan dat de meerderheid tegen windenergie is. Uit de gehouden enquête en de hierboven 
besproken gesprekken blijkt echter een genuanceerder beeld. Veel inwoners zijn zich er van bewust dat de 
energietransitie nodig is en dat dit impact zal hebben op de leefomgeving. Omdat we gemerkt hebben dat er 
nog veel vragen zijn, nemen we ruim de tijd om inwoners te informeren. Dat is ook de reden dat het 
definitieve windbeleid pas dit najaar bij uw raad aangeboden zal worden. 
 
Vraag 3: Welke ruimte is er daarbij om in deze fase nog met alternatieven voor zonnevelden en windmolens 
te komen? 
Antwoord op vraag 3: 
wat betreft de RES 1.0 is het zo dat het ‘bod’ voor de opwek van duurzame elektriciteit moet bestaan uit de 
opwek via zonne- en windenergie. De RES wordt elke twee jaar geëvalueerd, nieuwe technologische 
ontwikkelingen worden bij deze evaluatie meegenomen. Daarbij blijft het uitgangspunt dat de opwek van 
duurzame elektriciteit in 2030 gerealiseerd moet zijn. Dus eventuele nieuwe technieken moeten ook tot 
snelle realisatie kunnen leiden. 
 
Vraag 4: In hoeverre worden deze alternatieven voldoende onderzocht? 
Antwoord op vraag 4: Op nationale schaal worden nieuwe technieken onderzocht op hun haalbaarheid en 
toepasbaarheid. Het College volgt deze ontwikkelingen, al dan niet in NOT-verband.  
 
Vraag 5: Als er onvoldoende draagvlak onder de bevolking van Dinkelland blijft voor de voorgestelde 
maatregelen, welke ruimte is er dan voor de Raad om niet akkoord te gaan met de RES 1.0? 
Antwoord op vraag 5: in mei/juni wordt de RES 1.0 aan de raad voorgelegd ter besluitvorming. De raad kan 
besluiten hiermee in te stemmen of er niet mee in te stemmen.  
  



Vraag 6: Welke opties heeft de Raad en wat zijn hiervan de mogelijke gevolgen?  
Antwoord op vraag 6: Wanneer een college of raad uiteindelijk niet kan instemmen met de definitieve RES 
1.0 zal het escalatiemodel zoals omschreven in de startnota RES in werking worden gesteld. Alle partijen 
hebben de startnota vooraf vastgesteld. 
In de startnota van de RES staat hierover: 
‘Escalatie’ 
De Energiestrategie Twente is gebaseerd op een aanpak die aansluit op regionale en lokale ambities. 
Tegelijkertijd is de afspraak tussen landelijke en decentrale overheden dat alle RESen samen optellen tot 
een compleet landelijk plan van 35 TWh. Uitgangspunt bij de Energiestrategie Twente is dat er één 
realistisch plan namens de 14 gemeenten in Twente, de provincie en de waterschappen komt. Indien de 
bijdrage van de regio Twente te laag is of bepaalde gemeenten onvoldoende willen bijdragen zal de 
provincie haar sturingskracht inzetten. Deze sturingskracht wordt opgebouwd vanuit de 
voorkantsamenwerking (praten, confronteren en aanspreken) en kan uiteindelijk leiden tot een aan 
gemeente(n) toegewezen aandeel in het regionale plan.’ 
 
 
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 plv. secretaris 

 
 
G van Hofwegen 

de burgemeester

 
 
 
J.G.J. Joosten 


