
 

 

Duurzame energie (art. 39 vragen College Dinkelland) 

De gemeente Dinkelland is samen met de Gemeente Losser, Oldenzaal en 

Tubbergen de energietransitie voor de toekomst aan het voorbereiden. Daar zijn 

diverse gesprekken al over gevoerd, ook met ons als Raad. Hierin wordt steeds 

gesteld dat wij ‘samen’ dit moeten doen. 

 

Onze verbazing is dan ook groot dat er op RTV Oost en de Tubantia bericht wordt 

dat de Gemeente Losser een experimenteergebied wordt samen met de Duitse 

buurgemeente Bad Bentheim. Ook de Provincie is hiervan op de hoogte alsook 

Minister Eric Wiebes. Wij staan open voor experimenten maar willen vanaf het 

begin wel op de hoogte worden gehouden. Wij staan als fractie duidelijk wel 

afwijzend tegenover windturbines en zonneparken (landbouwgronden) die 

worden gerealiseerd in ons prachtig Nationaal Landschap Twente en dan met 

name in Dinkelland. 

 

Onze vragen aan het College zijn: 

 

- Bent u als College hiervan door Losser op de hoogte gebracht?  

  Zo ja, door wie en wanneer? Wat is uw reactie hierop?  

- Als men spreekt van ‘Losser wil samen met Bad Bentheim een gezamenlijk 

  energiepark realiseren met zonnepanelen en windmolens aan beide zijden 

  van de grens’. Wij hebben toch duidelijke afspraken in NOT verband. Gaat 

  Losser op solo tour? 

- Men geeft aan dat er zowel aan de Nederlandse als Duitse zijde een 

  overbelasting is van het elektriciteitsnet. Is het probleem dan opgelost doordat 

  men elektriciteit van duurzame energiebronnen wil uitwisselen met Duitse 

  buurgemeenten. Hoe zit het in feite met het netwerk? Waarom worden de 

  overige NOT gemeentes niet benoemd? 

- Indien samenwerken met Duitsland tot de mogelijkheid behoort, hoeveel 

  windturbines hoeven er niet aan de Nederlandse grens gerealiseerd te worden? 

- Als wij alle berichtgeving hieromtrent volgen ontstaat bij ons het idee als 

  Burgerbelangen Dinkelland de indruk dat Losser in alles leading is. Klopt dit 

  idee? Gaat u dit nog bespreken met Losser? 

- Wat gaat u als College van Dinkelland doen om zelf ook initiatieven te 

  ondernemen? Of laat u zich leiden door de Gemeente Losser? Zo ja, waarom? 

  Zo nee, wat gaat u zelf ondernemen? 

 

- In hoeverre bent u als College Dinkelland bevoegd om mee te praten met 

  zaken die in de Gemeente Losser, Tubbergen en Oldenzaal zich afspelen?  

  Gaat het hier om een gentlemen agreement of liggen hier afspraken 

  tegenover? Zo ja, welke? 

 

 



 

 

 

 

- Indien er in een Gemeente bezwaren komen in hoeverre hebben inwoners 

  van de 4 NOT gemeentes hier invloed op? Kunnen ze een zienswijze indienen? 

  Worden ze gehoord door een speciale commissie? 

- In welke tijdslijn kunnen inwoners zienswijzen indienen en kan dit nog 

  beïnvloeding hebben op het gehele proces? 

 

Met vriendelijke groet. 

 

Burgerbelangen Dinkelland 


