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Onderwerp: verzoek tot afstemming proces zoekgebieden windenergie in NOT gemeenten

Geachte heer de Bree,
In 2019 hebben wij, als de vier samenwerkende Noordoost Twentse gemeenten, aan de nieuw te vormen
coalitie van Gedeputeerde Staten gevraagd om windenergie in de zoekgebieden in het Nationaal Landschap
Noordoost Twente, mogelijk te maken. Deze verkenning heeft u als college ondersteund en voor
besluitvorming voorgelegd aan Provinciale Staten. Provinciale Staten heeft in januari 2021 ingestemd om de
zoekgebieden voor windturbines in de eerstvolgende herziening van de omgevingsverordening aan te
passen. Deze herziening is inmiddels in procedure en de ontwerp omgevingsverordening ligt momenteel ter
inzage. Voor dit doorlopen proces zijn wij Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten zeer erkentelijk. Om te
voorkomen dat aanvragen worden ingediend, voordat de vier gemeenten het windbeleid hebben vastgesteld
sturen wij u deze brief. Het windbeleid biedt immers kaders voor de toetsing van dergelijke aanvragen.
Betrekken van inwoners
Op dit moment zijn de Noordoost Twentse gemeenten volop bezig met het participatieproces met inwoners
uit de zoekgebieden. Zoals verwacht zijn er vragen onder inwoners en de dorpsraden in de zoekgebieden
over de mogelijke komst van windturbines. Denk hierbij aan onduidelijkheden over gezondheid en
geluidshinder, ook op nationaal niveau, maken dat er onrust is ontstaan. Ook de lokale politiek wordt
geconfronteerd met dit soort geluiden en wil de tijd nemen om hier duidelijkheid te verkrijgen en zodoende
het gebiedsparticipatieproces zorgvuldig te doorlopen.
Lokaal en “van onderop” als uitgangspunt
We zien goede kansen voor de regio in het participatief ontwikkelen van windprojecten. De
opbrengsten van deze projecten kunnen we toekomstbestendig inzetten voor de leefbaarheid van de kernen
en de versterking van de natuurontwikkeling binnen ons Nationaal Landschap Noordoost Twente. Hiervoor
zoeken we momenteel naar initiatiefnemers in onze zoekgebieden die deze uitdaging aan willen gaan. Om
dit te kunnen bereiken wordt er veel tijd gestoken in het informeren en activeren van de lokale
gemeenschappen. Dit kost meer tijd, onder andere door de veelal negatieve berichtgeving over
windturbines, en is complexer dan vooraf is ingeschat.
Terughoudendheid gevraagd richting ontwikkelaars
De Noordoost Twentse gemeenten vragen Gedeputeerde Staten om terughoudend om te gaan met
ontwikkelaars voor de realisatie van windclusters in de zoekgebieden die nu van kracht worden, door de
voorliggende herziening van de provinciale Omgevingsverordening. Wij vragen Gedeputeerde Staten
derhalve terughoudend met verzoeken van ontwikkelaars om te gaan, totdat het windbeleid door de
gemeenteraden is vastgesteld en het participatietraject in Noordoost Twente is doorlopen. Op basis van de
bijgestelde planning is dat in de zomer 2022. In voorkomende gevallen vragen we hier samen naar te kijken
en maatwerkafspraken te maken.
Zoekgebieden op basis van het windbeleid
We zullen de zoekgebieden nader detailleren en kijken waar potentiele windlocaties zijn gelegen binnen het
zoekgebied. Mocht er uiteindelijk op basis van het vastgestelde windbeleid blijken dat er een aanpassing

plaatsvindt in de zoekgebieden, dan verzoeken wij de provincie bij een eerstvolgende herziening van de
omgevingsverordening de kaart met de zoekgebieden van de omgevingsverordening aan te passen.

Tot slot
Graag zetten de samenwerkende Noordoost Twentse gemeenten de constructieve samenwerking voort met
de provincie en de partners van de Regionale Energie Strategie Twente. Deze samenwerking met de
provincie zal bijdragen aan het gezamenlijk bereiken van de opwek van 1,5 TWh in 2030 in Twente.
Wij zien uw reactie op deze brief graag binnen afzienbare tijd tegemoet.
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