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Geacht College,
Inleiding
Energiecoöperatie Buren Energie U.A. en duurzaam energiebedrijf Pure Energie hebben
samen met de familie Kristen een initiatief voor twee windmolens nabij knooppunt Buren in
de snelwegen A1/A35: Wind voor Buren. Het plangebied ligt in de gemeente Hof van
Twente, nabij de grens met de buurgemeenten Borne en Hengelo.
De gemeente Hof van Twente wil in 2035 energieneutraal zijn, zo is onder andere
uitgesproken in de Routekaart 1.0 die in 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld. Dit
betekent dat in 2035 alle energie die in Hof van Twente wordt gebruikt duurzaam in de
gemeente is opgewekt. Hiervoor zijn verschillende vormen van duurzame energie nodig,
waaronder elektriciteit. Ook zijn er verschillende energiebronnen nodig om de doelstelling te
halen. Wind voor Buren brengt een energieneutraal Hof van Twente in 2035 dichterbij.
Middels deze brief verzoeken we de gemeente Hof van Twente om een principe-uitspraak te
doen over de vraag of de gemeente bereid is om een ruimtelijke procedure te doorlopen voor
dit initiatief. Met deze vraag is onlosmakelijk de vraag verbonden of de gemeente de rol van
bevoegd gezag voor dit initiatief op zich wil nemen en de provincie Overijssel wil vragen om
deze rol van bevoegd gezag voor dit initiatief aan de gemeente over te dragen.
De initiatiefnemers
Energiecoöperatie Buren Energie en duurzaam energiebedrijf Pure Energie zijn samen de
initiatiefnemers van Wind voor Buren. Dit samenwerkingsverband bundelt lokale kennis,
lokaal eigendom, specifieke kennis van de ontwikkeling en realisatie van windenergie en
professionele slagkracht in één samenwerkingsverband. Daardoor kan Wind voor Buren
zorgvuldig en professioneel worden ontwikkeld en gerealiseerd, met betrokkenheid van de
lokale omgeving. De omgeving is betrokken en kan betrokken blijven bij de planvorming en
uitvoering en kan financieel participeren.
De formele indiener van dit principeverzoek is Pure Energie Wind B.V.
Via een overeenkomst tussen Buren Energie en Pure Energie is geborgd dat de coöperatie
een aandeel heeft van vijftig procent in het windinitiatief en daarmee ook in dit
principeverzoek. De precieze rolverdeling tussen de familie Kristen, Buren Energie en Pure
Energie leest u uitgebreid in het bijgevoegde project- en participatieplan.

Ruimtelijk en technisch realistisch initiatief
Wind voor Buren is een ruimtelijk en technisch realistisch en haalbaar initiatief. Dat blijkt uit
verschillende onderzoeken die in overleg met de omgeving zijn uitgevoerd. Zie een
uitgebreide toelichting in het bijgevoegde project- en participatieplan. Daarin wordt voor
meerdere thema’s kort toegelicht hoe Wind voor Buren hiermee omgaat. Voor elk thema
staat meer informatie in de verschillende deelonderzoeken die als bijlagen bij het plan zijn
gevoegd.
Uitgebreid omgevingsproces en financiële participatie
Ons centrale uitgangspunt is dat de omgeving vanaf het begin de mogelijkheid heeft om
betrokken te zijn bij Wind voor Buren. Vanaf eind 2017 hebben we hiervoor veel acties
ondernomen op het gebied van communicatie en participatie. Daarover staat een uitgebreide
toelichting in het bijgevoegde project- en participatieplan en op de projectwebsite
www.windvoorburen.nl.
Via energiecoöperatie Buren Energie kunnen inwoners uit de gemeenten Hof van Twente,
Borne en Hengelo financieel participeren in een van de twee windmolens. Gebruikelijk bij
lokaal coöperatief eigendom is dat naast het individueel financieel participeren tevens een
deel van het rendement van de coöperatieve windmolen wordt besteed aan het creëren van
maatschappelijke meerwaarde. Daarover beslissen de leden van de coöperatie.
Daarnaast wordt een deel van de opbrengst van Wind voor Buren (beide windmolens) ter
beschikking gesteld aan de omgeving. Deze bijdrage is 0,50 euro per opgewekte
megawattuur (MWh) per jaar, voor een periode van vijftien jaar. Ter indicatie: met naar
verwachting een elektriciteitsopbrengst van de windmolens van Wind voor Buren van circa
33.700 MWh per jaar is er circa 16.850 euro per jaar beschikbaar voor de omgeving.
Beleid gemeente Hof van Twente
De gemeente Hof van Twente stelt in twee documenten kaders voor onder andere
windprojecten. Dat zijn de Routekaart 1.0 naar een energieneutraal Hof van Twente in 2035
(vastgesteld in 2021) en de Beleidsnota grootschalige duurzame energiebronnen
(vastgesteld in 2015). Wind voor Buren voldoet aan de kaders in deze beide documenten.
Op eerste trede van windladder provincie Overijssel
Eind 2021 publiceerde de provincie Overijssel een windladder. Samen met de handreiking
voor windmolens van de provincie dient de windladder om een kader te bieden voor optimale
keuzeafwegingen waarbij onder andere rekening wordt gehouden met landschappelijke en
economische waarden. Deze ladder is gebaseerd op het huidige beleid van de provincie en
de uitgangspunten voor windenergie die met de RESsen 1.0 zijn vastgelegd. Wind voor
Buren staat op trede 1 van deze windladder (de energieas: meerdere kleinere clusters
gekoppeld aan bedrijventerreinen langs een belangrijke verkeersverbinding tussen steden en
dorpen).
Overigens werkt de provincie Overijssel aan een nieuwe Omgevingsvisie. Het voorstel hierin
is om de mogelijkheden voor windenergie in Overijssel te verruimen. Initiatieven langs
hoofdinfrastructuur zoals snelwegen blijven daarin op trede 1 en 2 van de Windladder staan.
Wind voor Buren is beoogd direct langs het knooppunt van twee snelwegen en staat dus ook

hoog op de nieuwe provinciale Windladder die in de nieuwe Omgevingsvisie wordt
opgenomen.
Bevoegdheid en mogelijke ruimtelijke procedure(s)
Op grond van de Elektriciteitswet is de provincie Overijssel het bevoegd gezag ten aanzien
van de te doorlopen ruimtelijke procedure. De gemeente Hof van Twente kan de provincie
vragen om deze bevoegdheid over te dragen aan de gemeente.
Zoals aan het begin van de brief aangegeven, verzoeken we de gemeente Hof van Twente
hierbij om een principe-uitspraak te doen over de vraag of de gemeente bereid is om een
ruimtelijke procedure te doorlopen voor dit initiatief. Met deze vraag is onlosmakelijk de
vraag verbonden of de gemeente de rol van bevoegd gezag voor dit initiatief op zich wil
nemen en de provincie Overijssel wil verzoeken om de rol van bevoegd gezag voor dit
initiatief aan de gemeente over te dragen. Voor de volledigheid willen we opmerken dat het
voor een overdracht van de bevoegdheid aan de gemeente nodig zal zijn dat de gemeente
de gemeentelijke coördinatieregeling op het project van toepassing verklaart.
De gemeente kan er ook toe besluiten om niet om deze bevoegdheid te vragen en de
bevoegdheid bij de provincie te laten. Het is dan de provincie die besluit over het wel of niet
doorlopen van een ruimtelijke procedure.
We horen graag voor welke mogelijkheid de gemeente Hof van Twente kiest. Een nader
gesprek hierover met de gemeente Hof van Twente is wat ons betreft altijd mogelijk.
Relatie met nabij gelegen zoekgebied gemeente Hengelo
De gemeente Hengelo heeft in het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021 – 2030
zoekgebieden voor windmolens en zonneparken aangewezen. Een van deze zoekgebieden
(zowel voor wind als zon) ligt in de nabijheid van het plangebied van Wind voor Buren. In de
Routekaart 1.0 naar een energieneutraal Hof van Twente in 2035 stelt de gemeente dat
‘regionaal gezien geldt dat wij uiteraard open staan voor samenwerking en ook zeker in
gezamenlijkheid projecten willen uitvoeren’. Wind voor Buren kan mogelijk in samenhang
met een potentieel initiatief in de gemeente Hengelo worden uitgevoerd. Graag bespreken
wij met de gemeenten Hof van Twente, Borne, Hengelo en de provincie Overijssel deze
mogelijke samenhang.

Verzoek
Wij verzoeken u om een principe-uitspraak te doen over de vraag of de gemeente Hof van
Twente bereid is om een ruimtelijke procedure te doorlopen om ons initiatief voor de
ontwikkeling van het project Wind voor Buren mogelijk te maken. Hieraan gekoppeld
verzoeken wij u uit te spreken of de gemeente Hof van Twente bereid is om de provincie
Overijssel te vragen om de rol van bevoegd gezag voor dit project over te dragen aan de
gemeente Hof van Twente.

Voor eventuele vragen naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met Jelle de
Waart via j.dewaart@pure-energie.nl of 053-4341200.
Met vriendelijke groeten, ook namens Buren Energie en de familie Kristen,
Pure Energie Wind B.V.

Arthur Vermeulen
Directeur
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Project- en participatieplan Wind voor Buren

