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Naam organisatie # Thema motie Kernpunt motie Aangenomen/ 

verworpen 

Almelo  

(d.d. 22/06/21) 

5 

5

5 

 

Twentse opgave - Bij de Stuurgroep RES en Gedeputeerde Staten van Overijssel kenbaar te maken dat Almelo een reële bijdrage aan de 

Regionale Energiestrategie Twente levert en dat het een maximum bijdrage met betrekking tot zon op 

landbouwgrond en windenergie betreft, uiterlijk te realiseren in 2030; 

- Gedeputeerde Staten van Overijssel te vragen om hun regisserende rol te pakken en waar nodig hun sturingskracht 

in te zetten met als doel ervoor te zorgen dat de bijdragen van de Twentse gemeenten in de pas lopen met de 

afspraken die gezamenlijk in de Regionale Energiestrategie Twente 1.0 zijn gemaakt; 

- De relevante uitkomsten van onderzoeken rondom duurzame energieopwekking mee te nemen bij lopende en 

nieuwe duurzame energieopwekkingsprojecten in Almelo. 

Aangenomen 

Twentse opgave Af te zien van alle geplande windmolens in Almelo totdat meer bekend is over de effecten van windmolens op de 

gezondheid van onze inwoners en de effecten op het milieu. 

Verworpen 

Twentse opgave Contact op te nemen met de stuurgroep RES-T, de provincie en het Rijk, en laatstgenoemde te verzoeken door een 

onafhankelijke partij de effecten van zonnevelden op de omgevingstemperatuur ten opzichte van een groene omgeving te 

onderzoeken totdat die onderzoeksresultaten bekend zijn geen zonnepanelen in onze groene omgeving toe te laten. 

Verworpen 

Ruimtelijke 

kwaliteit 

De bestemmingsplanprocedure en eventuele andere procedures met betrekking tot Zonnepark Aadijk Noord 2 en andere 

grootschalige energieprojecten op land te staken en die gereserveerde capaciteit op ons elektriciteitsnetwerk vrij te maken 

en in te zetten om zonne-energieprojecten op bedrijfsdaken aansluitbaar te maken. 

Verworpen 

Overig Contact op te nemen met de stuurgroep RES-T, de provincie en het Rijk, en laatstgenoemde te verzoeken opnieuw aan de 

tafel te gaan zitten om nieuw beleid te schrijven over de wijze waarop in de toekomst Nederland van betrouwbare 

energie(bronnen) kan worden voorzien. 

Verworpen 

Borne  

(d.d. 06/07/21) 

1 Samen met de 

omgeving 

Bij het college van B&W van de gemeenten Hengelo en Hof van Twente 'grote zorgen' aan te tekenen tegen de eventuele 

plaatsing van windturbines op de grens van die gemeenten met Borne. 

Aangenomen  

Dinkelland  

(d.d. 05/07/21) 

6 Samen met de 

omgeving 

Dat de gemeente Dinkelland over de invulling van de RES Twente intensief dient te communiceren met haar inwoners en 

moet inzetten op het creëren van draagvlak; 

Aangenomen  

Haalbaar en 

betaalbaar 

Er prioriteit moet worden gegeven aan meer zon op daken en isolatie; 

Ruimtelijke 

kwaliteit 

Dat Dinkelland vooralsnog geen grootschalige windturbines en zonnevelden op haar grondgebied zal toestaan; 

Twentse 

energieagenda 

Dat Dinkelland nieuwe en bestaande technieken en technologieën ruim de kans wil geven. 

Twentse opgave - Dat alle cijfermatige uitgangspunten die ten grondslag hebben gelegen aan de RES1.0 als open data dienen te 

worden gepubliceerd; 

- Dat er nog veel onderzoek moet worden uitgevoerd met betrekking tot de gevolgen van het opwekken van duurzame 

energie voor de volksgezondheid en het milieu; 

- Dat alle Twentse gemeente hun steentje moeten dragen aan de realisering van de RES1.0. 

Overig Dat dit van hogerhand opgelegde proces veel tijd en capaciteit vraagt van de organisatie Noaberkracht en dat hiervoor 

door het Rijk of de provincie extra financiële middelen beschikbaar gesteld moeten worden; 
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Twentse opgave Het bod van de RES Twente moet worden onderworpen aan een deskundige en onafhankelijke second opinion en moet 

worden getoetst aan de wetenschappelijke onderzoeksresultaten van o.a. prof. Martien Visser. 

Aangenomen 

Samen met de 

omgeving 

- Het traject van voorbereiding, behandeling, participatie en besluitvorming van het NOT Windbeleid zodanig in de tijd 

dient te worden geplaatst dat het besluitmoment plaatsvindt tegelijkertijd met de vaststelling van de RES2.0 of 

maximaal een jaar daarvoor; 

- Dat het voorbereidingstraject NOT Windbeleid zodanig dient plaats te vinden dat er voldoende en zorgvuldig wordt 

gecommuniceerd met al onze inwoners en met de indieners van zienswijzenm, expliciet gericht op informatie, begrip, 

draagvlak en participatie binnen Dinkelland. 

Aangenomen 

Samen met de 

omgeving 

- Gemeente meer kan doen met stimulerende initiatieven (campagne voeren, subsidie mogelijkheden beter 

communiceren, verdergaande ondersteuning aan inwoners die mee willen doen); 

- Als voorwaarden en nadrukkelijk standpunt aan RES1.0 te verbinden dat de doelstellingen voor energiebesparing op 

jaarbasis hoger moet zijn dan 1% per jaar, namelijk minimaal 3% per jaar.  

Verworpen 

Ruimtelijke 

kwaliteit 

- Het onacceptabel is om de grenzen van ons Nationaal Landschap aan te passen aan zoekgebieden voor hoge 

windmolens; 

- Dat we in Nederland juist opzoek zijn naar mogelijkheden voor uitbreiding en verbinding van natuurgebieden, ook in 

het kader van de stikstofproblematiek; Om in de periode tussen RES1.0 en RES2.0 de opdracht te beperken tot 

energiebesparing en zon op daken;  

- Om deze periode te benutten onderzoek te doen naar alternatieven mogelijkheden, en ten aanzien van het 

windbeleid, alleen langs snelwegen en op industrieterreinen.  

Verworpen 

Overig Tussen de RES1.0 en RES2.0 allereerst een studie gedaan moet worden naar het bestaandsrecht van het Vliegveld Twente 

in het kader van het Klimaatakkoord. 

Verworpen 

Enschede  

(d.d. 06/07/21) 

Bespreking en besluitvorming uitgesteld 

Haaksbergen 

(d.d. 17/06/21) 

1 Overig - Dringend onderzoek gedaan moet worden naar de gezondheidsrisico's, de akoestiek, slagschaduw en 

waardevermindering van woningen in relatie tot de zoektocht naar winmolenlocaties; 

- Per direct de windturbines en zonnevelden uit de bieding te halen, mede in afwachting van de onderzoeksresultaten 

van het RIVM en de GGD. 

Verworpen 

Hellendoorn 0    

Hengelo  

(d.d. 23/06/21) 

4 Twentse opgave Keuzes en plannen van de RES op dit moment niet uit te voeren. Verworpen 

Twentse opgave - Inwoners en ondernemers actief mee te laten denken over zoekgebieden; 

- Eerst voorrang te geven aan het plaatsen van zonnepanelen op daken, gevels en parkeerplaatsen; 

- Per direct alle activiteiten te staken rondom het bepalen van zoekgebieden voor zonneparken. Pas als de deze 

capaciteiten maximaal zijn benut, zal men verder kijken naar mogelijke zoekgebieden voor zonneparken; 

- Beter onderzoeken en concreet maken van de actuele capaciteit van daken, gevels en parkeerplaatsen in Hengelo 

voor zonnepanelen (inclusief woningen). 

Verworpen 

Ruimtelijke 

kwaliteit 

In navolging van de gemeente Enschede de locatiestudie naar windmolens in Hengelo per direct te staken in afwachting 

van de onderzoeksresultaten van het RIVM en de GGD. 

Verworpen 

Ruimtelijke 

kwaliteit 

- Om vanuit het samenwerkingsverband Twentse gemeenten (Regio Twente) een Twents convenant op te stellen die 

ondubbelzinnig de inrichting van windmolens en zonneparken in het Twentse landelijke gebied voorkomt; 

Verworpen 
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- Om de contouren van een te beschermen Twents coulisselandschap vast te stellen en dit gebied een beschermde 

status te geven in de omgevingsvisie. 

Hof van Twente 

(d.d. 22/06/21) 

1 Twentse opgave - Op de kortst mogelijke termijn te komen met een evaluatie van het proces dat geleid heeft tot de RES 1.0; 

- Alvorens over te gaan naar de fase RES 2.0 te komen met een Plan van Aanpak hoe er wel commitment en concrete 

doelen per gemeente kunnen worden vastgesteld. In dit plan dienen de resultaten van de evaluatie expliciet te 

worden gebruikt. 

Aangenomen 

Losser 

(d.d. 06/07/21) 

2 Twentse opgave - De ontwikkelingen en besluiten in het kader van de RES 1.0 in de andere drie Noordoost; 

- Twentse gemeenten nauwkeurig te volgen om zo te kunnen zien of iedere samenwerkingspartner de maximale inzet 

en inspanning levert. Als deze maximale inspanning door één of meerdere gemeentes niet wordt geleverd, dit terug 

te koppelen naar de gemeenteraad van Losser; 

- Om vervolgens met de gemeenteraad in overleg te gaan over het al dan niet terugtrekken uit een gezamenlijk 

Noordoost-Twents bod en als gemeente Losser zelfstandig ons aandeel (57GWh) binnen de RES Twente te vervullen. 

Aangenomen 

Overig - De gemeenteraad de gevolgen en uitkomsten van onderzoek (milieu, gezondheid en mening van inwoners en raad) 

wil betrekken bij uitvoering van ons RES-bod; 

- Er geen invulling van het RES-bod kan zijn via concrete (wind)projecten, als de gemeenteraad daarvoor het beleid nog 

niet heeft vastgesteld.  

Aangenomen 

Oldenzaal 

(d.d. 28/06/21) 

1 Ruimtelijke 

kwaliteit 

- Te onderzoeken welke lokale middelen er zijn om het leggen van zonnepanelen op daken bij particulieren te 

bevorderen; 

- Zich samen met de andere Noord Oost Twentse gemeentes te blijven inzetten om eerdergenoemde verschuiving van 

zonnevelden en windturbines naar meer zon op daken te bewerkstelligen.  

Verworpen  

Rijssen-Holten 

(d.d. 09/07/21) 

Bespreking en besluitvorming uitgesteld en aansluitend op resultaten lokaal participatieproces 

Tubbergen 

(d.d. 06/07/21) 

0    

Twenterand 

(d.d. 06/07/21) 

1 Ruimtelijke 

kwaliteit 

- Om onderzoek te doen naar alternatieve mogelijkheden om aan de energie doelstellingen te kunnen voldoen; 

- Om onderzoek te doen naar waardevermindering van woningen bij de windmolenlocaties binnen een afstand van 2 

km van windturbines; 

- Om -tot navolging van de uitspraak Raad van State (30 juni 2021)- de gemeenteraad zelf de mogelijkheid te geven om 

eigen normen te stellen in een bestemmingsplan.  

Verworpen 

Wierden 

(d.d. 29/06/21) 

0    

Provincie Overijssel 

(d.d. 30/06/21) 

2 Twentse opgave - Elk jaar de twee RES biedingen te toetsen op voortgang aan de hand van actuele ontwikkelingen en innovaties; 

- Inzichtelijk te maken of en zo ja welke eventuele concrete blokkades of belemmeringen bij de uitvoering bestaan; 

- PS over het voorgaande tenminste eens per jaar te informeren.  

Aangenomen 

Ruimtelijke 

kwaliteit 

Uit te sluiten dat de provinciale sturingskracht negatief wordt ingezet middels een PIP waardoor het college gemeenten 

verplicht windturbines toe te staan op haar grondgebied. 

Verworpen 

Waterschap  

(d.d. 30/06/21) 

0    
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Naam organisatie # Thema 

amendement 

Kernpunt amendement Aangenomen/ 

verworpen 

Tubbergen 

(d.d. 06/07/21) 

1 Twentse opgave - Om de komende twee jaar maximaal in te zetten op: 
a. het stimuleren van zon op dak bij particulieren en bedrijven; 

b. in Twents verband onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden van het plaatsen van zonnepanelen en 
windturbines langs snelwegen (A1 – A35); 
c. onderzoek te verrichten naar mogelijkheden van plaatsing van zonnepanelen en windmolens op 
bedrijventerreinen; 
d. onderzoek te verrichten naar mogelijkheden van plaatsing van windmolens/turbines langs de landsgrens met 
Duitsland (waar ook al Duitse windmolens/turbines staan); 

- Netbeheerders tot maximale inzet op te roepen om initiatieven voor duurzame opwek te faciliteren; 
- Zich in te spannen een gemeentelijk energiebedrijf op te zetten waarbij opbrengsten uit duurzame energie ten goede 

komen aan de inwoners van de gemeente Tubbergen; 
- De duurzaamheidsopgave vanuit de RES Twente 1.0 nader uit te leggen naar de inwoners en samen met de inwoners 

de invulling van deze duurzaamheidsopgave vorm te geven, zoals afgesproken in het Maatschappelijk Akkoord 
Tubbergen; 

- Het voorbereidingstraject NOT Windbeleid zodanig uit te voeren dat er voldoende en zorgvuldig wordt 
gecommuniceerd met al onze inwoners en met de indieners van zienswijzen, expliciet gericht op informatie, begrip, 
draagvlak en participatie binnen Tubbergen”. 

Aangenomen 

Twenterand 

(d.d. 06/07/21) 

2 Twentse opgave In te stemmen met een bijdrage van de gemeente Twenterand van maximaal 82 GWh duurzame opwek elektriciteit met 
een flexibele energiemix, waaronder alle soorten van duurzame energie met inachtneming  van motie 2019-47. 
Met betrekking tot de eerste beslispunten geen onomkeerbare besluiten worden genomen. Daarom stellen wij daaraan de 
volgende voorwaarden: 
1. Energietaken erbij, knaken erbij; 
2. Een onafhankelijk gezondheidsonderzoek, waarbij minimaal de consequenties van het plaatsen van  windturbines op 
diverse hoogtes in beeld worden gebracht alsmede de veilige afstandscriteria. Dit onderzoek moet specifieker en van 
toepassing zijn op de Twenterandse situatie dan wat de RES Twente tot nu toe beoogd; 
3. Meer samenwerking en eenheid tussen gemeenten en RES West Overijssel + RES Twente als het gaat om 
grensoverschrijdende mogelijkheden te benutten (A-wegen, water). De provincie verzoeken meer haar coördinerende rol 
hierin te pakken; 
4. Voor wat betreft communicatie: 
a) De inwoners van de Twentse gemeenten, maar ook de gemeenteraden, worden blijvend geïnformeerd over de 
actualisaties van de energietransitie in eigen gemeente en buurtgemeenten. 
b) De inwoners van de gemeenten worden tijdig betrokken bij de plannen van hun eigen gemeente. 
c) De inwoners in en aangrenzend aan de zogenaamde zoekgebieden worden vanaf het begin betrokken bij de plannen en 
de verdere uitwerking ervan. 
5. Initiatieven voor aanleg zonneparken/-velden en/of windturbines gaan via de gemeenteraad. 
De kabinetsformatie in Den Haag is nog in volle gang. De onderhandelingen kunnen leiden tot andere inzichten of beleid. 
Wij willen flexibel kunnen blijven handelen inzake het lokale energiebod. 

Aangenomen 

Twentse opgave - De definitieve Regionale Energiestrategie (RES) Twente 1.0. als strategisch koersdocument pas vast 
te stellen als de onderzoeken zijn gedaan naar de gezondheidsrisico’s, geluidshinder en slagschaduw 
van windturbines 140 tot en met 260 meter en deze geen gevolgen geven voor de gezondheid. 

- Niet in te stemmen met een bijdrage van gemeente Twenterand van 82 GWh duurzame opwek 
elektriciteit volgens voorgestelde energiemix, voordat er meer bekend is over de gevolgen van 
windenergie. 

Verworpen 
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