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Bespreking onderwerp “Draagvlak” in de gespreksgroep
Omwonenden
Aanleiding
Door verschillende leden van de gespreksgroep is aangegeven om in een volgende
gespreksgroepbijeenkomst met elkaar te spreken over de “maatschappelijke
acceptatie” oftewel het “draagvlak” voor de eventuele plaatsing van de 2
windturbines.
Om een zinvolle bijdrage te leveren achten de procesbegeleiders het essentieel dat
eerst wordt verkend op welke wijze wij het onderwerp “draagvlak” in de
gespreksgroep kunnen bespreken. Belangrijk daarbij is het verschil tussen feiten en
meningen bij dit onderwerp goed voor ogen te houden.
Doel
De gespreksgroepbijeenkomsten kennen volle agenda’s. Met dit memo willen de
procesbegeleiders het onderwerp “draagvlak” toelichten, zodat voor eenieder
duidelijk is wat hiermee bedoeld wordt.
Wat is draagvlak?
Het draagvlak voor deze windturbines gaat over meningen van mensen en
organisaties. Daarbij zijn drie hoofdcomponenten van draagvlak te definiëren:
1. Maatschappelijk: hoofdzakelijk meningen van mensen en maatschappelijke
organisaties.
2. Politiek: wil de politiek medewerking verlenen? Dit heeft onder andere te maken
met duurzaamheidsdoelstellingen en ruimtelijke inpassing.
3. Economisch: willen mensen of bedrijven investeren?
Een belangrijke vraag is wanneer er sprake is van draagvlak. Als er op punt 1 mensen
van mening zijn dat zij geen windmolens willen, is er dan in het geheel geen
draagvlak? Of wat in het geval dat de meningen verdeeld zijn: mensen die geen
windmolens willen en mensen die het wel willen. Wat is dan de conclusie met
betrekking tot draagvlak? Uiteraard kunnen de meningen van punt 1 invloed
hebben op de andere twee punten. Maar wat als er op die andere twee punten
draagvlak blijft behouden? Kan er dan alsnog sprake zijn van draagvlak?
Wanneer we de component maatschappelijk draagvlak nader beschouwen, zijn twee
invalshoeken bepalend: om wiens mening gaat het en over welke aspecten van de
beoogde windturbines gaat die mening?
a. Om welke mensen en maatschappelijke organisaties gaat het?
Het zal verschil maken aan wie de mening gevraagd wordt over (aspecten van) deze
windturbines:
- De leden van de gespreksgroep Omwonenden

-

Alle direct omwonenden binnen een straal tot 500 meter;
Alle omwonenden binnen een straal tot 2 km;
De inwoners in de meest nabije gemeenten Borne, Hof van Twente en Hengelo
De inwoners van de gehele regio Twente, de provincie Overijsel of geheel
Nederland
In de omgeving actief zijnde maatschappelijke organisaties die zich sterk maken
voor specifieke doelen en belangen zoals duurzaamheid, landschapswaarden,
natuurbescherming, sociale woningbouw, wijkwelzijn, jeugdwerk etc.

b. Om welke aspecten van de windturbines gaat het?
Het zal binnen de verschillende groepen mensen en organisaties verschil maken als de
mening gevraagd wordt over verschillende aspecten van de beoogde windturbines:
- De feitelijke hoogte van de beoogde windturbines
- De exacte plek waar de windturbines komen
- De exacte geluidsproductie bij de betreffende persoon
- De feitelijke bijdrage aan duurzaam opgewekte energie en overige
duurzaamheidsaspecten
- De exacte slagschaduw die bij de betrokken persoon optreedt
- Het berekende te verwachten risico op ongelukken
- Het op basis van alle beschikbare gegevens ingeschatte effect op de woon- en
leefsituatie van direct omwonenden qua gezondheid in brede zin
- Het te verwachten gevolg van de plaatsing van de windturbines op de waarde van
dichtbij gelegen onroerend goed
- De beïnvloeding, in termen van kansen en bedreigingen, van het voorgenomen
plan op de doelstellingen van maatschappelijke organisaties;
- Alle aspecten samengenomen de mening over de komst van de windturbines
Wanneer speelt de inschatting van het draagvlak een rol?
Als door de initiatiefnemers een vergunning wordt aangevraagd (als dat gebeurt zal
dat niet eerder zijn dan voorjaar 2021) bij de gemeente Hof van Twente zal het
ingeschatte draagvlak voor de komst van de windturbines een rol spelen, naast alle
andere technische, juridische, ruimtelijke, beleidsmatige en bestuursrechtelijke
aspecten. De gemeente is verantwoordelijk voor de vergunningverlening en zal, als dit
particulier initiatief een verzoek daartoe doet, een oordeel moeten vellen en
uiteindelijk moeten beslissen of de vergunning al dan niet verleend kan worden.
Gezien de locatie ligt het voor de hand dat de gemeente Hof van Twente nauw zal
overleggen met de gemeente Borne en ook de gemeente Hengelo zal consulteren.
Na eventuele vergunningverlening start de planologische procedure waarbij voor
eenieder de weg open staat van bezwaar aantekenen enz.
Hoe kan het onderwerp “draagvlak” door de gespreksgroep opgepakt worden?
Het participatieproces is gericht op het in een zo vroeg mogelijk stadium verkrijgen
van feitelijk inzicht in de effecten die de plaatsing van de twee windturbines
betekenen voor de woon- en leefsituaties van de directe omgeving en mede daardoor
invloed uit te oefenen op de inhoud van de voorgenomen plannen van de
initiatiefnemers. Dat gebeurt door specifieke onderzoeken uit te voeren naar die
aspecten waarover de omwonenden zich zorgen maken. In deze participatiefase kan

ook meer zicht komen op de ruimte van de kant van de initiatiefnemers om hun plan
op onderdelen verder te concretiseren en/of aan te passen.
De mening van de gespreksgroepleden over de komst van de windmolens is al aan het
begin van de 1e bijeenkomst uitgesproken. Dat staat duidelijk in het verslag van die
eerste bijeenkomst en komt ook in volle openbaarheid via plaatsing van de verslagen
van de bijeenkomsten van de gespreksgroep op de website van Wind voor Buren.
De procesbegeleiders geven daarom de leden van de gespreksgroep in overweging om
eerst door te gaan met het inzichtelijk krijgen van de belangrijkste effecten op de
woon-, werk- en leefomgeving van de verschillende aspecten van de windturbines.
Door het gesprek erover aan te gaan kunnen zoals hiervoor aangegeven de
initiatiefnemers de inzichten vanuit de gespreksgroep betrekken bij de
onderzoeksopgave en planvorming. In de laatste gespreksgroepvergadering kijken we
met elkaar terug op het proces, hoe is omgegaan met de feitelijke inzichten vanuit de
gespreksgroep en welke ruimte er is geboden om aan zorgen vanuit leden van de
gespreksgroep tegemoet te komen. Op deze manier kan aan het draagvlak binnen de
gespreksgroep ook in afrondende zin aandacht besteed worden.
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