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Geachte gemeenteraad, Geachte college, Geacht gemeentebestuur, 
 
In de afgelopen periode zijn wij door de Nordhorner Versorgungsbetriebe (nvb) geïnformeerd over de 
plannen voor duurzame windenergie in uw gemeente. Omdat deze ontwikkelingen zich langs de grens 
afspelen, vinden wij het belangrijk dat onze inwoners hierover goed geïnformeerd worden. Wij willen 
hierin graag samen met u optrekken. Daarnaast willen we u vragen voor het gebied Balderhaar-Moor een 
pas op de plaats te maken omdat wij in het naastgelegen gebied samen met inwoners werken aan een 
plan voor windenergie. In deze brief lichten wij ons standpunt toe. 
 
In 2019 kwamen de plannen voor duurzame energieopwekking met windenergie in uw gemeente ter 
sprake in een Euregio-overleg. Onze burgemeester was hierbij aanwezig. Wij hebben sindsdien op 
aangeven van de Duitse lokale overheden ambtelijk contact met de Nordhorner Versorgungsbetriebe 
(nvb) over de ontwikkelingen in het grensgebied. 
 
Ook in onze gemeente zijn we bezig met de mogelijkheden voor windenergie. Onze gemeenteraad heeft 
in 2017 een aantal gebieden aangewezen voor het opwekken van duurzame elektriciteit met windenergie. 
Eén van die gebieden ligt tussen Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo. In dit gebied zijn wij een 
omgevingsproces gestart. Inwoners, grondeigenaren en belangengroepen zijn nu bezig met het invullen 
van de opgave voor het opwekken van duurzame windenergie. Dat proces is nu nog volop gaande. 
 
Daarnaast is ook het gebied Kloosterhaar-Oost een kansrijk zoekgebied voor het opwekken van 
duurzame windenergie. Dit gebied is echter niet door de gemeenteraad aangewezen om aan de slag te 
gaan. Het gebied Kloosterhaar-Oost grenst aan het gebied Balderhaar-Moor: één van de beoogde 
locaties voor een windpark in Duitsland. De plannen voor het gebied Balderhaar-Moor hebben tot de 
nodige onrust geleid bij inwoners in het gebied Kloosterhaar-Oost. Wij hebben daarbij gemerkt dat er 
onder inwoners van het gebied Kloosterhaar-Oost nu geen draagvlak is om in gesprek te gaan over 
windmolens in hun woongebied. 
 
De gemeenteraad van Hardenberg heeft in maart 2020 dan ook besloten dat er nu in onze gemeente niet 
wordt gesproken over het opwekken van duurzame windenergie in het gebied Kloosterhaar-Oost. De 
gemeenteraad wil eerst het omgevingsproces in het gebied tussen Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo 

http://www.hardenberg.nl/


 

afronden en hierover een besluit nemen. Pas daarna maakt de raad opnieuw een afweging over het 
verkennen van de mogelijkheden voor windenergie in het gebied Kloosterhaar-Oost.  
 
Wij vragen u om voor het gebied Balderhaar-Moor een pas op de plaats te maken tot dat moment. 
Daarmee geeft u ons de gelegenheid om het omgevingsproces in het gebied tussen Bergentheim, 
Kloosterhaar en Sibculo op een zorgvuldige manier af te ronden. Wij vragen u dan ook dringend nu geen 
besluiten te nemen over het opwekken van windenergie in het gebied Balderhaar-Moor. 
 
Verder vinden wij het belangrijk dat onze inwoners goed geïnformeerd worden over ontwikkelingen in 
uw gemeente. Wij vragen u dan ook ons zowel ambtelijke als bestuurlijk actief op de hoogte te houden 
van ontwikkelingen en het besluitvormingsproces. Wilt u ons ook van de nodige informatie voorzien die 
wij met onze inwoners kunnen delen? 
Wij blijven graag met u in gesprek over dit onderwerp. Naar aanleiding van het gesprek dat onze 
burgemeester Offinga met burgemeester Bosch van sammtgemeinde Uelsen heeft gehad, neemt 
wethouder Ten Kate contact op met de verantwoordelijk bestuurder in uw gemeente.  
 
Wij danken u voor uw begrip en uw geduld. 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Secretaris,     Burgemeester, 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting   M.W. Offinga 
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Onderwerp Windmolens Duitsland   

 
 

Geachte gemeenteraad, Geachte college, Geacht gemeentebestuur, 
 
In de afgelopen periode zijn wij door de Nordhorner Versorgungsbetriebe (nvb) geïnformeerd over de 
plannen voor duurzame windenergie in uw gemeente. Omdat deze ontwikkelingen zich langs de grens 
afspelen, vinden wij het belangrijk dat onze inwoners hierover goed geïnformeerd worden. Wij willen 
hierin graag samen met u optrekken. Daarnaast willen we u vragen voor het gebied Balderhaar-Moor een 
pas op de plaats te maken omdat wij in het naastgelegen gebied samen met inwoners werken aan een 
plan voor windenergie. In deze brief lichten wij ons standpunt toe. 
 
In 2019 kwamen de plannen voor duurzame energieopwekking met windenergie in uw gemeente ter 
sprake in een Euregio-overleg. Onze burgemeester was hierbij aanwezig. Wij hebben sindsdien op 
aangeven van de Duitse lokale overheden ambtelijk contact met de Nordhorner Versorgungsbetriebe 
(nvb) over de ontwikkelingen in het grensgebied. 
 
Ook in onze gemeente zijn we bezig met de mogelijkheden voor windenergie. Onze gemeenteraad heeft 
in 2017 een aantal gebieden aangewezen voor het opwekken van duurzame elektriciteit met windenergie. 
Eén van die gebieden ligt tussen Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo. In dit gebied zijn wij een 
omgevingsproces gestart. Inwoners, grondeigenaren en belangengroepen zijn nu bezig met het invullen 
van de opgave voor het opwekken van duurzame windenergie. Dat proces is nu nog volop gaande. 
 
Daarnaast is ook het gebied Kloosterhaar-Oost een kansrijk zoekgebied voor het opwekken van 
duurzame windenergie. Dit gebied is echter niet door de gemeenteraad aangewezen om aan de slag te 
gaan. Het gebied Kloosterhaar-Oost grenst aan het gebied Balderhaar-Moor: één van de beoogde 
locaties voor een windpark in Duitsland. De plannen voor het gebied Balderhaar-Moor hebben tot de 
nodige onrust geleid bij inwoners in het gebied Kloosterhaar-Oost. Wij hebben daarbij gemerkt dat er 
onder inwoners van het gebied Kloosterhaar-Oost nu geen draagvlak is om in gesprek te gaan over 
windmolens in hun woongebied. 
 
De gemeenteraad van Hardenberg heeft in maart 2020 dan ook besloten dat er nu in onze gemeente niet 
wordt gesproken over het opwekken van duurzame windenergie in het gebied Kloosterhaar-Oost. De 
gemeenteraad wil eerst het omgevingsproces in het gebied tussen Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo 

http://www.hardenberg.nl/


 

afronden en hierover een besluit nemen. Pas daarna maakt de raad opnieuw een afweging over het 
verkennen van de mogelijkheden voor windenergie in het gebied Kloosterhaar-Oost.  
 
Wij vragen u om voor het gebied Balderhaar-Moor een pas op de plaats te maken tot dat moment. 
Daarmee geeft u ons de gelegenheid om het omgevingsproces in het gebied tussen Bergentheim, 
Kloosterhaar en Sibculo op een zorgvuldige manier af te ronden. Wij vragen u dan ook dringend nu geen 
besluiten te nemen over het opwekken van windenergie in het gebied Balderhaar-Moor. 
 
Verder vinden wij het belangrijk dat onze inwoners goed geïnformeerd worden over ontwikkelingen in 
uw gemeente. Wij vragen u dan ook ons zowel ambtelijke als bestuurlijk actief op de hoogte te houden 
van ontwikkelingen en het besluitvormingsproces. Wilt u ons ook van de nodige informatie voorzien die 
wij met onze inwoners kunnen delen? 
Wij blijven graag met u in gesprek over dit onderwerp. Naar aanleiding van het gesprek dat onze 
burgemeester Offinga met burgemeester Bosch van sammtgemeinde Uelsen heeft gehad, neemt 
wethouder Ten Kate contact op met de verantwoordelijk bestuurder in uw gemeente.  
 
Wij danken u voor uw begrip en uw geduld. 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Secretaris,     Burgemeester, 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting   M.W. Offinga 
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Onderwerp Windmolens Duitsland   

 
 

Geachte gemeenteraad, Geachte college, Geacht gemeentebestuur, 
 
In de afgelopen periode zijn wij door de Nordhorner Versorgungsbetriebe (nvb) geïnformeerd over de 
plannen voor duurzame windenergie in uw gemeente. Omdat deze ontwikkelingen zich langs de grens 
afspelen, vinden wij het belangrijk dat onze inwoners hierover goed geïnformeerd worden. Wij willen 
hierin graag samen met u optrekken. Daarnaast willen we u vragen voor het gebied Balderhaar-Moor een 
pas op de plaats te maken omdat wij in het naastgelegen gebied samen met inwoners werken aan een 
plan voor windenergie. In deze brief lichten wij ons standpunt toe. 
 
In 2019 kwamen de plannen voor duurzame energieopwekking met windenergie in uw gemeente ter 
sprake in een Euregio-overleg. Onze burgemeester was hierbij aanwezig. Wij hebben sindsdien op 
aangeven van de Duitse lokale overheden ambtelijk contact met de Nordhorner Versorgungsbetriebe 
(nvb) over de ontwikkelingen in het grensgebied. 
 
Ook in onze gemeente zijn we bezig met de mogelijkheden voor windenergie. Onze gemeenteraad heeft 
in 2017 een aantal gebieden aangewezen voor het opwekken van duurzame elektriciteit met windenergie. 
Eén van die gebieden ligt tussen Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo. In dit gebied zijn wij een 
omgevingsproces gestart. Inwoners, grondeigenaren en belangengroepen zijn nu bezig met het invullen 
van de opgave voor het opwekken van duurzame windenergie. Dat proces is nu nog volop gaande. 
 
Daarnaast is ook het gebied Kloosterhaar-Oost een kansrijk zoekgebied voor het opwekken van 
duurzame windenergie. Dit gebied is echter niet door de gemeenteraad aangewezen om aan de slag te 
gaan. Het gebied Kloosterhaar-Oost grenst aan het gebied Balderhaar-Moor: één van de beoogde 
locaties voor een windpark in Duitsland. De plannen voor het gebied Balderhaar-Moor hebben tot de 
nodige onrust geleid bij inwoners in het gebied Kloosterhaar-Oost. Wij hebben daarbij gemerkt dat er 
onder inwoners van het gebied Kloosterhaar-Oost nu geen draagvlak is om in gesprek te gaan over 
windmolens in hun woongebied. 
 
De gemeenteraad van Hardenberg heeft in maart 2020 dan ook besloten dat er nu in onze gemeente niet 
wordt gesproken over het opwekken van duurzame windenergie in het gebied Kloosterhaar-Oost. De 
gemeenteraad wil eerst het omgevingsproces in het gebied tussen Bergentheim, Kloosterhaar en Sibculo 

http://www.hardenberg.nl/


 

afronden en hierover een besluit nemen. Pas daarna maakt de raad opnieuw een afweging over het 
verkennen van de mogelijkheden voor windenergie in het gebied Kloosterhaar-Oost.  
 
Wij vragen u om voor het gebied Balderhaar-Moor een pas op de plaats te maken tot dat moment. 
Daarmee geeft u ons de gelegenheid om het omgevingsproces in het gebied tussen Bergentheim, 
Kloosterhaar en Sibculo op een zorgvuldige manier af te ronden. Wij vragen u dan ook dringend nu geen 
besluiten te nemen over het opwekken van windenergie in het gebied Balderhaar-Moor. 
 
Verder vinden wij het belangrijk dat onze inwoners goed geïnformeerd worden over ontwikkelingen in 
uw gemeente. Wij vragen u dan ook ons zowel ambtelijke als bestuurlijk actief op de hoogte te houden 
van ontwikkelingen en het besluitvormingsproces. Wilt u ons ook van de nodige informatie voorzien die 
wij met onze inwoners kunnen delen? 
Wij blijven graag met u in gesprek over dit onderwerp. Naar aanleiding van het gesprek dat onze 
burgemeester Offinga met burgemeester Bosch van sammtgemeinde Uelsen heeft gehad, neemt 
wethouder Ten Kate contact op met de verantwoordelijk bestuurder in uw gemeente.  
 
Wij danken u voor uw begrip en uw geduld. 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Secretaris,     Burgemeester, 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting   M.W. Offinga 
 
 

 
 
 

 


