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Datum  18 november 2021 

Onderwerp  Onderzoek naar windenergie op de grens van Almelo, Tubbergen en Twenterand 

 

 

Beste inwoner, 

U krijgt deze brief omdat u in of dichtbij een kansrijk gebied woont voor windenergie op de grens van 

Almelo, Tubbergen en Twenterand. Mede door zon- en windenergie dragen we bij aan het tegengaan 

van klimaatverandering. De overgang naar schone energie is een stap die we samen moeten zetten. 

Steeds meer gebieden maken daarom de omschakeling naar duurzame energie. 

Ook in onze regio Twente zijn afspraken gemaakt over het opwekken van duurzame energie uit zon en 

wind als alternatief voor gebruik van gas en kolen. Gemeente Almelo, Tubbergen en Twenterand 

hebben energiebeleid vastgesteld of zijn hiermee bezig. Dat beleid gaat over hoe we een bijdrage 

willen leveren aan het opwekken van nieuwe energie via windmolens, naast zonnepanelen op daken 

en andere duurzame energiebronnen. 

Gezamenlijke aanpak 

De ontwikkeling van windenergie in de ene gemeente raakt altijd de beide andere gemeentes. Daarom 

vinden we het belangrijk om het gebied waar de grenzen van Almelo, Tubbergen en Twenterand elkaar 

raken niet als drie losse gebieden te zien, maar als één geheel. De provincie stimuleert en ondersteunt 

deze gemeentegrensoverschrijdende samenwerking op windenergie. Daarnaast heeft de provincie ook 

een regierol voor de hele voortgang van de omschakeling naar duurzame energie in Overijssel. 

 

De gemeentes van Almelo, Tubbergen en Twenterand hebben besloten om te starten met een 

gezamenlijk proces met aandacht voor alle voors en tegens van windmolens in het gemeentegrens- 

overschrijdende gebied. Op 23 november wordt dat besluit openbaar en kunt u het plan van aanpak op 

de website van uw gemeente vinden. U kunt het plan van aanpak ook opvragen via uw lokale 

contactpersoon. De contactgegevens vindt u onderaan deze brief. 

 

Zoals u mogelijk weet, lopen er in Tubbergen en Twenterand al lokale processen en zijn er al 

gesprekken gevoerd. In Almelo wordt dit voorbereid. De bedoeling is dat lokale processen de komende 

tijd op elkaar aansluiten en er één gezamenlijk proces ontstaat, samen met u als inwoner. 

Een open proces samen met u 

We vinden het namelijk belangrijk dat u als buren en buurten op dezelfde manier mee kunt denken en 

mee kunt praten. Dat kan aan de keukentafel bij u thuis of tijdens verschillende bijeenkomsten die we 

gaan organiseren. Alle informatie komt straks uiteraard ook (online) beschikbaar, zodat u de 

ontwikkelingen goed kunt volgen. Binnenkort ontvangt u hierover meer informatie. 

Tijdens het proces bespreken en onderzoeken we eventuele zorgen over gezondheid, de 

landschappelijke voorwaarden en een zo eerlijke mogelijke verdeling van lusten en lasten.  

Het is de bedoeling dat rond de zomer van 2022 duidelijk is wat er ruimtelijk en technisch wel of niet 

kan in het gebied. En hoe we rekening kunnen houden met zorgen en wensen van de inwoners en 

andere partijen. Mede op basis van deze onderzoeksresultaten, kunnen de gemeenteraden beslissen 

waar windenergie mogelijk is in Almelo, Tubbergen en Twenterand. Het enige besluit dat tot nu toe is 

genomen, is dat we samen met inwoners en andere partijen gaan onderzoeken of windmolens in het 

gebied mogelijk zijn. 
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Wat gaat er de komende tijd gebeuren? 

De komende maanden starten we met het inzichtelijk krijgen van de mogelijkheden voor windenergie 

in dit gebied. Dat doen we door ruimtelijke- en technische onderzoeken en gesprekken met u en 

andere inwoners van het gebied. We maken gebruik van de inbreng die u mogelijk al eerder geleverd 

heeft. 

Waarom is het gemeentegrensoverschrijdende gebied van Almelo, Tubbergen en Twenterand een 

kansrijk gebied? 

Onderzocht is welke gebieden in onze gemeenten juist niet en wel geschikt zijn voor windmolens. 

Daarbij is per gemeente gekeken naar normen voor veiligheid en geluid, beperkingen vanwege het 

vliegveld, de aanwezigheid van hoogspanningsleidingen en bijvoorbeeld afstandsnormen bij bedrijven 

die werken met gevaarlijke stoffen. Uit deze onderzoeken komt het gebied op de grens van de 

gemeenten Almelo, Tubbergen en Twenterand naar voren als een mogelijk geschikte plek voor het 

plaatsen van windmolens. We vinden het belangrijk om hierover duidelijk te zijn. 

Of er daadwerkelijk windmolens komen, gaan we nu gezamenlijk in kaart brengen door 

vervolgonderzoek. Uiteindelijk beslissen de gemeenteraden of zij wel of niet verder willen met de 

plannen. Juist daarom is het belangrijk om hierover goed met elkaar in gesprek te gaan. 

Nu al vragen? Gewoon mailen! 

We staan aan het begin van het proces, waar we u als inwoners graag goed bij willen betrekken.  

Toch kunnen we ons voorstellen dat u nu al vragen heeft. Aarzel dan niet om contact op te nemen met 

de contactpersoon van uw gemeente: 

Gemeente Almelo  Lydia Plant   duurzaam@almelo.nl 

Gemeente Tubbergen  Hanneke Nijland  h.nijland@noaberkracht.nl  

Gemeente Twenterand Herman Zwerink h.zwerink@twenterand.nl  

Provincie Overijssel  Rianne Knippels  r.knippels@overijssel.nl 
 

We hopen dat u er voor open staat om in de komende maanden met ons mee te denken.  

De uitnodiging daarvoor volgt binnenkort.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

  

Wethouder Eugène van Mierlo 

College van B en W Almelo 

Wethouder Erik Volmerink 

College van B en W Tubbergen 

  

Wethouder Martha van Abbema 

College van B en W Twenterand 

Gedeputeerde Tijs de Bree 

College van Gedeputeerde Staten van Overijssel 


