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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over het definitief besluit tot oprichting van het Regionaal 
Energiebedrijf Noordoost-Twente (REB NOT) 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten: 
1. Kennis te nemen van het feit dat de gemeenteraad geen wensen of bedenkingen heeft ingebracht ten 

aanzien van de oprichting en deelname in het Regionaal Energiebedrijf Noord Oost Twente (REB 

NOT); 

2. In te stemmen met de concept-statuten en voorbeeld-ledenovereenkomst; 

3. Om over te gaan tot oprichting en deelname in het REB NOT; 

4. Akkoord te gaan met het gewijzigde bedrijfsplan; 

5. De Wethouder duurzaamheid aan te wijzen als vertegenwoordiger in het bestuur van het REB NOT; 

6. De Wethouder financiën/ verbonden partijen aan te wijzen als vertegenwoordiger in de Algemene 

leden Vergadering van het REB NOT. 

 
Toelichting 
Op 18-01-2022 heeft het college de raad geïnformeerd over haar voorgenomen besluit tot oprichting van een 
Regionaal Energiebedrijf Noortoost Twente (REB-NOT). De raad heeft op dit besluit geen wensen en 
bedenkingen geuit. 
Dit besluit is voortgekomen uit het onderzoek naar de mogelijkheden van een Regionaal Energiebedrijf 
Noordoost Twente. Destijds waren de moties die in januari en februari 2020 zijn aangenomen in de 
gemeenteraden van Tubbergen en Losser de aanleiding voor dit onderzoek. 
Binnen het proces tot definitieve oprichting van het REB NOT zijn er voor zowel de LEI's als de gemeenten 
nog een paar punten waar duidelijkheid in gegeven moet worden. Dit zijn hoofdzakelijk gegevens die de 
notaris nodig heeft voor de definitieve oprichting. Voor het gemeentelijke deel heeft het college door haar 
besluit hier invulling aan gegeven. 
De deelnemende gemeenten Dinkelland, Losser en Tubbergen en LEI’s wijzen elk drie bestuurders aan die 
met zijn zessen het bestuur van het REB-NOT vormen. De gemeente Oldenzaal draagt financieel bij, maar 
heeft ervoor gekozen niet deel te nemen in het REB-NOT. 
De deelnemende partijen gaan akkoord met de wijzigingen in het projectplan. De wijzigingen hebben 
betrekking op de bijdrage die de gemeente Oldenzaal doet. 
Het voorgenomen projectplan voorzag in een tweetal begrotingen. Het eerste begrotingsoverzicht voorzag in 
een bijdrage van Oldenzaal €2,-/inwoner conform de bijdrage van de overige NOT-gemeenten, en het 

 



tweede begrotingsoverzicht voorzag niet in een bijdrage vanuit Oldenzaal. In het nieuwe bedrijfsplan is de 
bijdrage van Oldenzaal aangepast tot € 1,-/inwoner. (De reden dat Oldenzaal 1 euro per inwoner betaald is 
dat Oldenzaal geen lid wordt van de coöperatie maar een bijdrage doet. De andere gemeenten krijgen als lid 
revenuen vanuit het REB en Oldenzaal niet.) 
Met de definitieve oprichting van het REB-NOT (Regionaal Energiebedrijf Noordoost-Twente) werken de 
Lokale Energie Initiatieven (LEI's) samen met de NOT-gemeenten aan duurzame energie initiatieven, zodat 
deze een marktwaardige ontwikkelkans krijgen en de gemeenschappelijke duurzaamheidsdoelen worden 
versterkt. 
 
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 

 
 
Drs. C.H.A.A. Luttikhuis 

de burgemeester 
 

 
J.G.J. Joosten 


