Verzoek van ‘Wind voor Buren’ aan de gemeenten Hof van Twente en Borne
Algemeen:
•

Het initiatief ‘Wind voor Buren’ is gebaat bij een open houding en duidelijk standpunt van
het college en de gemeenteraad dat duidelijk maakt aan de omgeving wat ze van de
gemeente mogen verwachten. Belangrijke aspecten hierbij zijn:
- De gemeente spreekt uit dat de initiatiefnemers zorgvuldig handelen met de wijze waarop
zij omwonenden en maatschappelijke organisaties betrekken.
- De gemeente steunt dit proces en neemt de uitkomsten mee bij de besluitvorming. Steun
voor het proces betekent niet dat de gemeente een standpunt inneemt voor of tegen
windmolens op de beoogde locaties.
- De gemeente spreekt uit dat zij het als haar taak ziet om er actief aan bij te dragen dat er
meer duurzame energie wordt opgewekt. Daarom is het goed om de haalbaarheid van
windmolens bij knooppunt Buren nader te onderzoeken.
- De gemeente maakt voor inwoners en maatschappelijke organisaties inzichtelijk wat
windmolens betekenen voor de duurzaamheidsdoelstellingen die de gemeente zichzelf stelt.

Het verzoek van ‘Wind voor Buren’ aan de gemeenten:
•

•
•

•

Steun voor het proces met de werkgroepen, zoals beschreven door de initiatiefnemers in een
opzet die zij ook ter consultatie met de omgeving hebben gedeeld.
(Zie de bijlage voor een uitgebreide opzet en de presentatie van de stakeholdersbijeenkomst
van 16 mei 2018 als samenvatting van deze opzet).
De bereidheid om uit te zoeken of windmolens op deze beoogde plekken haalbaar zijn.
Het standpunt innemen dat er een mogelijkheid is dat de gemeenten toestaan dat deze
windmolens hier worden gebouwd, waarbij duidelijk is dat het echte besluit pas wordt
genomen als er een vergunningaanvraag ligt.
Bij voorkeur krijgt dit de vorm van een principebesluit van de gemeenteraad waarin de
gemeenteraad ook kaders kan aangeven. Dit kunnen kaders zijn voor het proces, ruimtelijke
aspecten en/of financiële participatie.

Hulp die ‘Wind voor Buren’ van de gemeenten vraagt:
•
•
•

•

•
•

Erkenning dat windmolens een waardevolle en eigenlijk onmisbare bron van duurzame
energie zijn, ook in Twente.
Publieke steun voor het proces via een beslissing van het college en een uitspraak van de
gemeenteraad dat de uitkomsten van het proces worden meegenomen in de besluitvorming.
Een open houding ten opzichte van windmolens op de beoogde plekken.
De benodigde onderzoeken gaan uitwijzen of de windmolens er technisch en juridisch gezien
kunnen en mogen staan. Hieruit blijkt ook of mens en milieu in voldoende mate worden
beschermd tegen hinder. Het voorgestelde proces moet eraan bijdragen dat de omgeving
daarbij betrokken is, zich erin kan verdiepen en aanvullingen en suggesties kan doen.
Uitkomsten kunnen ter discussie worden gesteld, ook als er gedegen onderzoek aan ten
grondslag ligt. In dat geval hopen de initiatiefnemers dat in de besluitvorming emotie en
feiten gescheiden blijven.
Denkkracht en expertise vanuit de gemeenten voor het proces met de werkgroepen. Is dit
een goede aanpak, wat moet er nog aan worden verbeterd?
Faciliteren door de gemeenten van een neutrale gespreksleider en secretaris voor de
werkgroepen.

•

Hulp van de gemeenten bij het verkrijgen van een goede afspiegeling van de omgeving in de
werkgroepen.

Bij aanvang van het proces vragen de initiatiefnemers van ‘Wind voor Buren’ niet om toezeggingen
dat de windmolens er mogen komen. Wel vragen zij de gemeenten een dergelijk verzoek aan het
eind van een zorgvuldig proces – dat zij zelf mede kunnen vormgeven - op inhoudelijke gronden te
wegen en voor aanvang van het proces een uitspraak te doen over de kans dat de gemeenten
instemmen met de komst van windmolens op de beoogde plekken.
Aandachtspunten:
•

•

De initiatiefnemers denken dat het een gelijkwaardige samenwerking moet zijn tussen de
gemeente Hof van Twente en Borne. Wat hen betreft is het raadzaam als de gemeenten
vanaf het begin contact met elkaar hebben en bij voorkeur – in elk geval ambtelijk - samen
een projectgroep vormen.
De initiatiefnemers denken dat het belangrijk is te beseffen dat niet iedereen deze aanpak
steunt, hoewel de ruime meerderheid van de reacties die de initiatiefnemers hebben
gekregen positief is. Dat is vooral ingegeven door het standpunt van deze
mensen/organisaties dat deze windmolens er wat hen betreft hoe dan ook niet moeten
komen. De initiatiefnemers denken dat we met elkaar moeten erkennen dat dit proces met
de werkgroepen geen zaligmakende aanpak is en dat een dergelijke aanpak waarschijnlijk
niet bestaat.

Tips/adviezen die de initiatiefnemers kregen en graag meegeven:
•
•
•
•

Visualiseer de voortgang van het proces.
Zorg voor duidelijkheid over wie wat besluit.
Speel een energietransitie-spel met de omgeving en verzorg een masterclass duurzame
energie met de gemeenteraden vanuit het programma Nieuwe Energie Overijssel.
Kunnen de initiatiefnemers hun idee toelichten tijdens een informerende raadsvergadering
(Hof van Twente) en Open Podium (Borne)?

