
De opdracht aan de OAG

Binnen het zoekgebied van Bergentheim, Kloosterhaar en 
Sibculo wordt uiterlijk in 2030 jaarlijks 420 Terajoule (TJ) (dit is 
gelijk aan 116.667 MWh) elektriciteit opgewekt met behulp van 
windturbines. Dit draagt daarmee bij aan de ambitie van de 
gemeente Hardenberg om uiterlijk in 2030 tussen de 900 en 
1.000 TJ aan duurzame elektriciteit op te wekken.

De periode waarin het vanwege de coronamaatregelen niet 
mogelijk was om bij elkaar te komen is benut om het proces van  
de OAG tegen het licht te houden. Deze ‘tussenevaluatie’ is 
uitgevoerd door de voorzitter van de OAG en de begeleiders van 
het grondeigenarenplatform en bewonersplatform. Zij hebben 
hiervoor een enquête gehouden onder de deelnemers aan de OAG 
en de platforms. In de enquête konden de deelnemers aangeven 
hoe ze het proces ervaren en welke verbeterpunten ze zien. Uit de 
resultaten van de enquête bleek dat verbeteringen mogelijk zijn in 
de werkwijze, de samenstelling van de groepen en de manier om 
tot scenario’s te komen. De verbeterpunten zijn besproken met  
de deelnemers en worden doorgevoerd.

Duidelijkheid over de opdracht aan de OAG
De deelnemers aan de OAG hebben als belangrijk verbeterpunt 
aangegeven dat zij van de gemeente meer duidelijkheid verwachten 
over de precieze opdracht. Daarop heeft de gemeente de  
opdracht aan de OAG nog eens bevestigd. De gemeente doet  
dit aan de hand van het meerjarenprogramma Duurzaam 
Hardenberg 2020-2024 dat op 10 maart 2020 door de gemeente- 
raad is vastgesteld. Hierin staat wat de ambitie van de gemeente 
Hardenberg is voor het duurzaam opwekken van stroom.  
De opdracht aan de OAG sluit aan bij deze ambitie.

De gemeente bevestigt hiermee dat het in de basis gaat om het 
opwekken van duurzame elektriciteit met windturbines. Dat neemt 
niet weg dat er ruimte is voor andere manieren van het opwekken 
van duurzame elektriciteit dan met windenergie, als inwoners van 
het gebied zich hierin kunnen vinden. De ruimte is echter beperkt, 
vanwege de omvang van de opgave. Om 420 TJ aan duurzame 
elektriciteit in het gebied op te wekken zijn hoe dan ook meerdere 
windturbines nodig. Ook benadrukt de gemeente dat het gaat om 
duurzame elektriciteit en dus niet om andere vormen van 
duurzame energie, zoals warmte.
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Het gaat om duurzame elektriciteit  

met windturbines

Het proces rond de Omgevingsadviesgroep (OAG) is in de zomer 
geëvalueerd. Hiervoor is een enquête gehouden. Op basis van  
de uitkomsten is een aantal verbetervoorstellen doorgevoerd. 
Daarnaast heeft de gemeente nog eens bevestigd dat het in  
de basis gaat om het opwekken van duurzame elektriciteit  
met windturbines. 
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Vanwege de aard van de onderwerpen die in de OAG en  
de platforms besproken worden, is digitaal vergaderen geen 
optie. Want juist in deze fase van het proces is het volgens  
de deelnemers belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan. 
En samen te komen tot afwegingen. Een digitale bijeenkomst 
leent zich hiervoor minder goed.

De bijeenkomsten worden weer opgestart zodra we ons in  
de regio voor wat betreft corona in een lager risiconiveau 
bevinden. Dat is het moment waarop fysieke bijeenkomsten 
weer mogelijk zijn en ook de horeca de deuren onder 
voorwaarden weer mag openen.

Deze periode wordt door de voorzitters van de OAG en  
de platforms benut voor een verdere voorbereiding op de 
gesprekken. Voor de volgende bijeenkomsten stond een 
zogenaamde ‘praatplaat’ op de agenda, als eerste aanzet voor 
de dialoog over scenario’s. De voorzitters werken deze samen 
met deskundigen verder uit voor de thema’s participatie, een 
burenregeling of landschappelijke inpassing. Zodra we de 
bijeenkomsten hervatten, zijn dit dan de eerste onderwerpen 
waarover de deelnemers aan de Omgevingsadviesgroep goed 
voorbereid met elkaar in gesprek kunnen gaan. Daarna 
worden de scenario’s verder uitgewerkt.  

Naar verwachting zijn de scenario’s in de loop van 2021 klaar 
zodat de gemeenteraad een besluit kan nemen.

Kennisbijeenkomsten
De deelnemers aan de OAG vinden het belangrijk voldoende kennis te hebben om een goede afweging te kunnen maken. 
Daarom organiseerden zij in september twee kennisbijeenkomsten over geluidhinder/slagschaduw en gezondheid en over 
opbrengsten en vergoedingen/deelneming en participatie. De presentaties die tijdens de kennisbijeenkomsten zijn gegeven, zijn 
na te lezen op de website. 

> Bekijk de presentaties via www.hardenberg.nl/omgevingsadviesgroep 

Vanwege coronamaatregelen voorlopig geen vergaderingen
Vanwege de huidige coronamaatregelen komen de Omgevingsadviesgroep, het Bewonersplatform en het Grondeigenarenplatform 
voorlopig niet bij elkaar. 

Bewonersplatform
Het bewonersplatform is er specifiek voor inwoners die binnen 
een straal van circa 1.500 meter van het zoekgebied wonen en 
die geen grond in eigendom hebben waarop een windmolen 
gebouwd kan worden. Een aantal leden van het bewoners- 
platform wordt afgevaardigd naar de Omgevingsadviesgroep 
om de belangen van de inwoners te vertegenwoordigen.

Grondeigenarenplatform
De grondeigenaren stemmen zaken met elkaar af  
in het grondeigenarenplatform. In het 
grondeigenarenplatform zitten eigenaren  
van grond in het zoekgebied waarop 
mogelijk een windmolen gebouwd kan 
worden. Zij hebben daarmee een 
economisch belang omdat  
zij deze grond gebruiken,  
vaak voor agrarische  
doeleinden. 

Een aantal grondeigenaren vertegenwoordigt het platform  
in de Omgevingsadviesgroep. 

>  Lees meer op www.hardenberg.nl/omgevingsadviesgroep. 
Hier zijn ook de verslagen van de bijeenkomsten van  
de Omgevingsadviesgroep terug te lezen.

Samenstelling en werkwijze Omgevingsadviesgroep, 
Bewonersplatform en Grondeigenarenplatform 
De Omgevingsadviesgroep bestaat uit ongeveer 25 afgevaardigden van belangengroepen, van het bewonersplatform en van 
het grondeigenarenplatform. 

De Duitse gemeentelijke energieleverancier Nordhorner 
Versorgungsbetriebe (nvb) heeft een plan gemaakt voor 
windmolens in de Duitse gemeenten Itterbeck en Wielen.  
Eén van de gebieden waar de nvb naar kijkt is het gebied 
Balderhaar-Moor (gemeente Wielen). Volgens de nvb  
is hier plek voor 6 windturbines van 250 meter hoog. 

De Duitse overheden moeten nog een besluit nemen over  
de komst van windmolens in dit gebied. Wel heeft de 

gemeenteraad van Wielen in november gesproken over de 
plannen. De raad van Wielen heeft besloten dat zij positief 
staan tegenover windenergie in hun gemeente. 

De volgende stap in het Duitse besluitvormingsproces is dat  
de gemeente Wielen aan de overkoepelende Samtgemeinde 
Uelsen vraagt om onderzoek te doen naar geschikte locaties 
voor windenergie binnen de gemeente Wielen. Na dit 
onderzoek kan de gemeenteraad van Samtgemeinde Uelsen 

gebieden aanwijzen voor het bouwen van windmolens. 
Vervolgens moet hiervoor een ruimtelijke procedure 
doorlopen worden, vergelijkbaar aan de Nederlandse 
bestemmingsplanprocedure. Ook het Grafschaft Bentheim 
moet hierover nog een besluit nemen. 

Het gebied Balderhaar-Moor grenst aan het gebied 
Kloosterhaar-Oost in de gemeente Hardenberg.  
Kloosterhaar-Oost is één van de zeven kansrijke gebieden voor 
het plaatsen van windmolens. Dit gebied is in 2017 door de 
gemeenteraad echter niet aangewezen als pilotgebied om 
samen met inwoners aan de slag te gaan. 

De gemeenteraad van Hardenberg heeft in maart 2020 
duidelijk aangegeven dat zowel de Duitse plannen als  
het gebied Kloosterhaar-Oost nu niet worden meegenomen  
in de scenario’s voor het gebied Bergenheim-Kloosterhaar-
Sibculo. De gemeenteraad wil eerst het gebiedsproces in 
Bergentheim-Kloosterhaar-Sibculo afronden en hierover  
een besluit nemen. 

Naar aanleiding van de ontwikkelingen in Duitsland heeft het 
college van B&W een brief gestuurd naar de Duitse gemeenten 

Wielen, Itterbeck en Uelsen. In de brief vraagt het college  
de Duitse gemeenten om voor het gebied Balderhaar-Moor 
een pas op de plaats te maken en hierover geen besluiten  
te nemen, totdat het gebiedsproces in Bergentheim-
Kloosterhaar-Sibculo is afgerond. 

“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.”

Ook vraagt het college aan de Duitse gemeenten om 
informatie over de ontwikkelingen, zodat de gemeente 
Hardenberg de eigen inwoners goed kan informeren over  
de ontwikkelingen.

>  Lees meer op www.hardenberg.nl/duurzame-
energieopwekking. Hier staat informatie over de Duitse 
plannen en de brief van het college van B&W aan de  
Duitse gemeenten. 

Duitse gemeenten onderzoeken de mogelijkheden voor windenergie

Burgemeester en wethouders vragen Duitse gemeenten  
pas op de plaats te maken
In de Duitse buurgemeenten wordt gepraat over het opwekken van duurzame windenergie. De gemeenteraad van de Duitse 
gemeente Wielen heeft onlangs besloten positief te staan tegenover windenergie en vraagt de Samtgemeinde Uelsen nu om te 
onderzoeken in welke gebieden het opwekken van windenergie mogelijk is. De gemeente Itterbeck heeft bij het ter perse gaan 
van deze nieuwsbrief hierover nog geen besluit genomen. Het college van burgemeester en wethouders heeft een brief gestuurd 
naar de Duitse gemeenten. In de brief vraagt het college de buurgemeenten een pas op de plaats te maken en nu geen besluit te 
nemen over de komst van windmolens in het gebied Balderhaar-Moor.
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“Betrokken blijven voor de inwoners van Bruchterveld”
Volgens Christiaan Kuiper is hiermee kostbare tijd verloren 
gegaan. Hij overwoog zelfs om ermee te stoppen. Toch besloot 
hij betrokken te blijven bij de Omgevingsadviesgroep. “Ik ben 
ook realistisch. Uiteindelijk verwacht ik dat ook in ons gebied 
duurzame energie opgewekt gaat worden. Kijk maar wat er  
in de rest van Nederland gebeurt. Als het nu niet gebeurt,  
dan wel over een paar jaar. Ik wil daarbij betrokken blijven 
voor de inwoners van Bruchterveld.” 

Volgens Christiaan leeft het onderwerp vooral bij de inwoners 
van het buitengebied. “Als plaatselijk belang houden we de 
inwoners op de hoogte via de nieuwsbrief van Plaatselijk 
Belang. En we nemen inbreng van inwoners graag mee. We 
spreken elkaar natuurlijk regelmatig in het dorp. En als men 
vragen heeft, neem ik die natuurlijk graag mee. Die ruimte  
is er volop.”

Voors en tegens goed afwegen
Hoewel Christiaan sceptisch is, hoopt hij dat de groep er 
samen uitkomt. “Ik vind het goed dat de gemeente probeert 
om mensen uit het gebied te betrekken. Maar dan verwacht  
ik wel dat we daadwerkelijk een stem krijgen. En dat we  
niet in de Omgevingsadviesgroep zitten zodat de gemeente 
straks kan zeggen dat men betrokken is geweest. Voor mij 
persoonlijk is het belangrijk dat we nu de weg op de juiste 
manier bewandelen. Dat we een goed proces hebben. Met 
elkaar de voors en tegens goed afwegen en dat straks goed 
kunnen uitleggen aan de inwoners. Dat de mensen in het 
gebied vinden dat we als Omgevingsadviesgroep goed hebben 
gehandeld, de achterban daar goed in hebben gekend en we 
de juiste conclusie hebben getrokken.”

Toch blijft het volgens Christiaan een hele uitdaging. “Deze 
uitdaging moeten we samen oplossen. Je bereikt er niks mee 
om boos te worden. Uiteindelijk ligt er een doelstelling en 
daar moeten we samen invulling aan geven.”

“Ik ben vier jaar lang bestuurslid geweest van Plaatselijk 
Belang Bruchterveld. In die periode werd het opwekken van 
duurzame energie een onderwerp voor ons gebied. Vanuit 
Plaatselijk Belang heb ik me toen laten informeren over de 
plannen en mogelijkheden. Ik ben er dus vanaf het begin bij 
geweest”, vertelt Christiaan Kuiper. “Toen de Omgevings- 
adviesgroep van start ging, heb ik daarin zitting genomen, 
samen met de huidige voorzitter van Plaatselijk Belang 
Bruchterveld. Ik zit nu al twee jaar niet meer in het  
bestuur van Plaatselijk Belang, maar ben wel in de 
Omgevingsadviesgroep gebleven.”

Christiaan vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan 
het proces. “Wij wonen aan ‘t Lijntje. We hebben dus zelf 
uitzicht op het gebied waar mogelijk windmolens zouden 
kunnen komen. Dus het gaat ook over onze woonomgeving. 
Natuurlijk heb ik die molens liever niet voor de deur. Maar als 
ze er dan toch moeten komen, dan wil ik er in ieder geval over 
meepraten. Het gevoel hebben dat we met elkaar de juiste 
keuzes maken.”

Met een aantal scenario’s komen
Volgens Christiaan Kuiper is het vanwege de tegenstrijdige 
belangen een lastig proces. “De doelstelling voor ons gebied 
ligt er. Daar kunnen we niet omheen. Daar moeten we als 
Omgevingsadviesgroep mee aan de slag. Van ons wordt 
verwacht dat we met een aantal scenario’s komen waarmee 
we invulling geven aan de opgave voor ons gebied. De eerste 
bijeenkomsten gingen we enthousiast aan de slag. Maar 
gaandeweg werd wel duidelijk hoeveel verschillen er zijn in  
de groep: plaatselijk belangen, bewoners, grondeigenaren  
en een actiegroep.” 

Christiaan ervaart de groep als een bijzonder gezelschap. 
“Iedereen heeft een eigen belang. Ik heb mezelf dus al  
vaak afgevraagd: gaan we hier ooit uitkomen? Ik kan me 
bijvoorbeeld goed voorstellen dat je als grondeigenaar best 
een windmolen op je eigen grond wilt. Of dat je denkt:  

liever niet, maar als ze er komen, dan maar bij mij! En een 
actiegroep als Realistisch Duurzaam Bergentheim is in dit geval 
uitgesproken tegen windmolens. Dus hoe kom je in zo’n  
groep tot scenario’s waar iedere partij zich in kan vinden? 
Daar kwamen we niet echt uit. Daarom is afgesproken dat  
het goed zou zijn dat er een gezamenlijk vertrekpunt zou 
komen waarmee we met z’n allen verder kunnen. Een soort 
referentiescenario. We waren dus best op de goede weg, 
 maar het gaat er in de discussies ook best stevig aan toe!”

De coronacrisis gooide in maart roet in het eten. Omdat 
groepen niet meer bij elkaar mochten komen, gingen de 
bijeenkomsten van de Omgevingsadviesgroep tijdelijk niet 
door. Die periode werd gebruikt om het proces te evalueren. 
Daar kwamen verbeterpunten uit naar voren. Eén van de 
verbeterpunten was dat de opdracht richting de Omgevings- 
adviesgroep duidelijker moest worden. De gemeente gaf  
die duidelijkheid.

“De mensen in het gebied willen weten waar ze  
aan toe zijn”
“De gemeente gaf toen aan dat we de doelstelling 
voornamelijk met windenergie moeten halen. Om 420 TJ aan 
duurzame elektriciteit in het gebied op te wekken zijn er 
volgens de gemeente hoe dan ook meerdere windturbines 
nodig. Ik heb toen gedacht: had dat dan meteen gezegd, wat 
hebben we in de afgelopen periode dan gedaan? We hebben 
ons als Omgevingsadviesgroep serieus verdiept in allerlei 
manieren van duurzame energieopwekking. Anders dan wind. 
We hebben een deskundige uitgenodigd om te komen 
vertellen over geothermie en er zijn allerlei berekeningen 
gemaakt van alternatieven. En dan blijkt dat het uiteindelijk 
toch om windenergie gaat. We hebben daar dus veel tijd en 
energie in gestopt terwijl ons dat niks oplevert. We hadden 
liever gehad dat de gemeente hierover vanaf het begin 
duidelijk was geweest. Ook al is de boodschap hard, dat is  
dan zo. De mensen in het gebied willen weten waar ze aan 
toe zijn. Dan kunnen we daar met elkaar iets van vinden.”

Christiaan Kuiper doet mee in Omgevingsadviesgroep

“Met elkaar de voors en tegens afwegen om tot een 
oplossing te komen”

Christiaan Kuiper uit Bruchterveld is vanaf de start betrokken bij de Omgevingsadviesgroep. Hij ervaart de 

groep als een bijzonder gezelschap. “Er zijn veel verschillende belangen. Ik heb mezelf al vaak afgevraagd: 

gaan we hier ooit uitkomen? Toch wil ik betrokken blijven voor de inwoners van Bruchterveld. Met elkaar 

de voors en tegens goed afwegen.”

”Met elkaar de voors en tegens goed afwegen en dat 

straks goed kunnen uitleggen aan de inwoners.”
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Rob Rietveld woont zelf in het Drentse veenkoloniëngebied. 
Bijna tien jaar geleden werden ook hier plannen gemaakt voor 
het bouwen van windmolens. Zo raakte Rob betrokken bij het 
onderwerp. “In 2011 bleken er in ons woongebied plannen te 
zijn voor een windpark. Ik heb toen voor m’n eigen buurt een 
actiegroep opgericht. Later werd dat een overkoepelende 
actiegroep voor het hele gebied. Daaruit is in 2013 de NLVOW 
ontstaan. Vanaf dat moment komt de NLVOW op voor de 
belangen van omwonenden van windparken en windturbines. 
Inmiddels is ons werkgebied uitgebreid naar alle vormen van 
energieproductie in het kader van de energietransitie.” 

Beter om erover mee te praten
Toen de eerste plannen voor het gebied tussen Bergentheim, 
Kloosterhaar en Sibculo bekend werden, werd Rob benaderd 
door de voorganger van Realistisch Duurzaam Bergentheim 
(RDB). “Ik heb toen aangegeven hoe belangrijk het is om in 
gesprek te blijven. Want je kunt wel proberen om een wind- 
park tegen te houden, maar we moeten ook realistisch zijn. Er 
zijn nou eenmaal landelijke doelstellingen om meer duurzame 
energie op te wekken. Dus er zullen toch windparken komen. 
Dan is het beter om erover mee te praten.” 

In 2015 sprak Rob Rietveld voor het eerst in bij de Harden- 
bergse gemeenteraad. Samen met RDB en inwoners stelde  
hij de raad voor het handboek ‘omgevingsparticipatie bij 
windenergie op land’, dat de NLVOW in opdracht van het 
Ministerie van Economische Zaken schreef, te gebruiken.  
“De raad omarmde dat voorstel”, vertelt Rob. 

Rob bleef contact houden met RDB en was inmiddels ook in 
gesprek met de gemeente. “Dit heeft geleid tot het gebieds- 
proces zoals we dat nu met elkaar hebben ingericht. Er is een 
Omgevingsadviesgroep ingesteld waarin belangengroepen, 
een actiegroep en een vertegenwoordiging van het 
Bewonersplatform en Grondeigenarenplatform meedoen.” 

Rob Rietveld is voorzitter van het Bewonersplatform

“We moeten het samen doen”

Rob Rietveld geeft leiding aan de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW). Daarnaast is 

hij voorzitter van het Bewonersplatform. Hij is vanaf de start betrokken bij het proces en vindt het belangrijk 

om in gesprek te blijven. “Niemand is echt enthousiast over de plannen. De inwoners willen geen windmolens 

in de voor- of achtertuin. Juist daarom is het goed om met elkaar in gesprek te gaan.”

Maximaal de ruimte om elkaar te vinden
Uniek voor Nederland is volgens Rob dat in dit gebied al  
een gebiedsproces is gestart voordat er marktpartijen of 
ontwikkelaars die de windmolens gaan bouwen actief zijn.  
“Het is gebruikelijk dat zo’n gebiedsproces pas op gang komt 
als er ontwikkelaars met concrete plannen zijn. Hier hebben 
de grondeigenaren nog geen afspraken gemaakt met markt- 
partijen. Ze hebben de handen vrij en kijken nu eerst samen 
met de inwoners en andere groepen hoe ze de opgave voor 
dit gebied op de beste manier kunnen invullen. Hardenberg  
is daarmee ook de eerste gemeente in Nederland waar ook 
een Grondeigenarenplatform is opgezet. Pas als er scenario’s 
liggen en de gemeenteraad daar een besluit over heeft 
genomen, komen partijen in beeld die de windmolens kunnen 
realiseren. Daardoor is er nu maximaal de ruimte om elkaar  
te vinden. Dat is best bijzonder. Ik zie dat nergens anders in 
Nederland op deze manier. En ik vind het knap dat de grond- 
eigenaren de marktpartijen op afstand houden. Want die 
proberen wel in te breken. Maar we moeten het samen doen 
en elkaar vast houden, zonder inmenging van buitenaf.  

Volgens Rob heeft het Bewonersplatform waar hij voorzitter 
van is een belangrijke functie. “We kunnen wel stellen dat 
niemand echt enthousiast is over de plannen. De inwoners 
willen geen windmolens in de voor- of achtertuin. Juist 
daarom is het goed om met elkaar in gesprek te gaan. Als  
de molens er toch komen, op wat voor manier dan? Hoeveel,  
wat voor type en hoe hoog? Want lagere molens betekent  
dat er meer komen. Vinden we dat wel acceptabel? Dat  
brengt natuurlijk ook de nodige emotie met zich mee.  
Want eigenlijk wil men het niet.” 

Een delegatie van het Bewonersplatform zit in de Omgevings- 
adviesgroep (OAG). “Tijdens vergaderingen blikken we altijd 
eerst terug op wat in de vorige OAG besproken is. Daarna 

bespreken we wat er op de agenda van de volgende OAG 
staat. Waar moeten of willen we iets van vinden? En wat 
willen we zelf inbrengen? Daarover neemt het Bewonersplat- 
form een standpunt in. Daarmee gaat de delegatie naar de 
volgende OAG.”

Om een standpunt in te kunnen nemen, besteedt het 
Bewonersplatform veel aandacht aan het vergaren van  
kennis. “Daarover voeren we dan de discussie met elkaar. 
Want ook de bewoners onderling moeten elkaars standpunten 
en belangen kennen. Niet iedereen weet en denkt hetzelfde. 
We willen het standpunt van het Bewonersplatform goed 
onderbouwd en als gezamenlijk belang inbrengen in de 
Omgevingsadviesgroep.” 

We kijken naar het primaire belang dat iemand heeft
Na een tussenevaluatie van de werkwijze, werden na de zomer 
aanpassingen gedaan in de samenstelling van het Bewoners- 
platform. Volgens Rob is dat terecht. “Belangen gingen door 
elkaar lopen. Sommige leden van het bewonersplatform waren 
ook grondeigenaar of lid van RDB. Dat is niet zuiver en wekt 
argwaan. We willen een goed proces. Daarom kijken we naar 
primaire belang dat iemand heeft. En in die groep draai je 
mee. Heb je grond waar een windmolen op past? Dan heb je 
een potentieel economisch belang en hoor je in het Grond- 
eigenarenplatform te zitten en niet in het Bewonersplatform. 
Ben je actief lid van RDB, dan breng je via de RDB jouw 
standpunt in bij de OAG.”

Snappen waarom het nodig is
Rob is positief over het proces. “Ik zie natuurlijk ook hoe 
complex het is. Toch loopt het best goed. Vooral als je kijkt 
hoe groot het gebied is en hoeveel mensen er betrokken  
zijn. Ik ben van mening dat de mensen in dit gebied dit aan 
kunnen. Natuurlijk is er discussie, maar dat hoort erbij. Als  
we respect voor elkaar houden komen we er uiteindelijk uit.”

Voor Rob is het proces geslaagd als de omgeving de uitkomst 
weet te accepteren. “Ondanks dat bepaalde mensen of 
groepen het niet leuk vinden, vind ik het belangrijk dat ze 
snappen waarom het nodig is en waarom de uitkomst de beste 
optie is. Als we dat weten te bereiken, dan hebben we iets 
bereikt wat het beste is voor iedereen. Dan komen we eruit  
en dan ben ik tevreden.”

“Ik ben van mening dat de 

mensen in dit gebied dit  

aan kunnen.”
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Contactgegevens

Robert Ekkelenkamp is projectleider namens de gemeente Hardenberg.  
Hij is bereikbaar via 0523-289443. 

Zijn er onderwerpen of ontwikkelingen die u graag onder de aandacht van  
de OAG wilt brengen? Mail dan naar duurzame-energieBK@hardenberg.nl

Robert Ekkelenkamp

Uitgangspunt van de colleges is dat er windturbines in 
Noordoost Twente moeten komen om op termijn voldoende 
elektriciteit duurzaam te kunnen opwekken, met minder  
inzet van fossiele brandstoffen. Dat de regio nu kiest voor 
windenergie komt voort uit het landelijk klimaatakkoord en 
afspraken die in het kader van de Regionale Energiestrategie 
Twente (RES Twente) zijn gemaakt. Alle gemeenten in 
Nederland hebben de opdracht om de helft van het 
elektriciteitsverbruik in 2030 met duurzame energie op land 
op te wekken. Om de doelstellingen te kunnen behalen, zijn 
circa 18 grote windmolens in Noordoost Twente voorzien.  
Hoe dat eruit zou moeten zien en waar deze  precies zouden 
kunnen staan, willen de vier gemeenten de komende jaren, 
samen met inwoners en initiatiefnemers, nader onderzoeken. 

Zoekgebieden voor windturbines 
In het windbeleid leggen de colleges nu de kaders, 
beperkingen en mogelijkheden voor de realisatie van 
windturbines vast. De gebieden waar mogelijkheden zijn,  
zijn door de Twentse gemeenten aangemerkt als zoekge- 
bieden. Daar zouden windturbines kunnen worden  
geplaatst in minimale clusters van 3 stuks. 

In de gemeente Tubbergen zijn volgens het windbeleid van  
de vier Twentse gemeenten 4 windturbines nodig. Eén van de 
zoekgebieden hiervoor in de gemeente Tubbergen ligt ten 
noordwesten van Tubbergen in de omgeving van Mander- 
veen, Langeveen en de grens met Duitsland. Dit gebied ligt  
op circa 5 kilometer afstand van de gemeente Hardenberg.

Of en waar precies in deze zoekgebieden 
daadwerkelijk windturbines geplaatst worden,  
is niet bepaald. De gemeente Hardenberg heeft 
contact opgenomen met de gemeente Tubbergen 
om zich te laten informeren over de plannen.

>  Meer informatie over de plannen in  
Noordoost Twente is te vinden op  
www.tubbergen.nl/beleid-duurzaamheid

Gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen  
willen ook windenergie
De colleges van de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen komen, onder de vlag van ‘Energie van Noordoost 
Twente’ met een gezamenlijk windbeleid. 


