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Betreft: omgevingsproces windmolens knooppunt Buren
Ambt Delden/Borne, 4 juni 2019
Geacht college van burgemeester en wethouders,
Sinds oktober 2017 werken we aan ons idee voor het plaatsen van twee windmolens naast
knooppunt Buren in de snelwegen A1/A35 ter hoogte van Borne. We hebben u hierover enkele
malen geïnformeerd. We verwijzen volledigheidshalve naar onze website www.windvoorburen.nl
waarop meer informatie staat over ons initiatief.
In oktober 2017 begonnen we met het bekendmaken van ons idee. We hebben zoveel mogelijk
inwoners uit de omgeving van de beoogde locaties en maatschappelijke organisaties, die betrokken
zijn bij het gebied of met het thema energietransitie, geprobeerd te bereiken om kenbaar te maken
dat we dit idee hebben. Er zijn brieven en e-mails verstuurd, bijeenkomsten georganiseerd,
persoonlijke gesprekken gevoerd, er is veel media-aandacht geweest en er zijn twee excursies naar
windmolens georganiseerd (de eerste door wijkorganisatie Letterveld – Kerkedennen en de tweede
door ons).
In de eerste helft van 2018 begonnen we na te denken over een volgende stap nadat we
concludeerden dat het idee breed bekend was geworden in de omgeving. Om daadwerkelijk
windmolens te kunnen realiseren, hebben we een vergunning nodig. Om een vergunning te kunnen
aanvragen, moeten we een concreet plan hebben met daarbij onder andere veel onderzoeken die
feitelijk aantonen dat windmolens op deze beoogde plekken passen binnen de relevante wet- en
regelgeving.
We hebben een proces bedacht om de omgeving te betrekken bij het maken van dit concrete plan. In
hoofdlijnen is ons voorstel om drie groepen in te richten: een groep met inwoners, een groep met
maatschappelijke organisaties en een groep met geïnteresseerden in financiële participatie. U vindt
de volledige opzet voor dit proces als bijlage bij deze brief. We hebben eerste concepten van deze
procesopzet gedeeld met inwoners en maatschappelijke organisaties en aan de hand van hun
feedback de opzet aangepast tot het document dat we u hierbij toesturen.
Een belangrijk onderdeel van het voorgestelde proces is dat de gesprekken met de groepen worden
geleid door een onafhankelijke gespreksleider en secretaris. We beseffen dat ons idee tot discussie
leidt in de omgeving en ook dat er in een deel van de omgeving zorgen zijn over mogelijke hinder die
de windmolens kunnen geven. Het lijkt ons goed daarover met elkaar in gesprek te gaan en er samen
onderzoek naar te doen. Dat proces is gezien de maatschappelijke dynamiek gebaat bij
onafhankelijke begeleiding. Er wordt inmiddels gewerkt aan concrete invulling van deze
onafhankelijke gespreksleider en secretaris. De regie ligt daarvoor nu niet bij ons, maar bij derden,
zodat dit zo neutraal mogelijk tot stand komt.

We vinden het belangrijk dat ook de gemeenten Hof van Twente en Borne aangeven hoe zij tegen
het beoogde omgevingsproces voor windmolens op deze locaties aankijken. Door een uitspraak van
de gemeenten hierover ontstaat er een kader waaraan het proces volgens de gemeenten moet
voldoen. Dit geeft naar onze inschatting duidelijkheid aan alle deelnemers aan het proces. Ook laat
het volgens ons deelnemers aan het proces zien dat de gemeenten dit proces serieus nemen.
Op 9 april 2019 heeft de gemeenteraad van Hof van Twente een motie aangenomen waarin steun
wordt uitgesproken voor het omgevingsproces zoals dat wordt voorgesteld. De gemeenteraad heeft
in deze motie ook voorwaarden opgenomen. U vindt de volledige motie als bijlage bij deze brief.
De beoogde locaties van de windmolens bevinden zich binnen de gemeente Hof van Twente.
Daarmee is de gemeente Hof van Twente bevoegd gezag. Tegelijkertijd wonen de meeste
omwonenden van de beoogde windmolens in de gemeente Borne. Hiervoor is ook vanaf de
bekendmaking van ons idee aandacht gevraagd door inwoners van Borne. Daarom is het volgens ons
goed dat ook de gemeente Borne betrokken is bij dit maatschappelijke vraagstuk.
Een uitspraak van het gemeentebestuur van Borne over het voorgestelde omgevingsproces heeft
daarom in onze ogen meerwaarde.
We benadrukken dat we in dit stadium niet vragen of u vindt dat de windmolens er moeten komen
of niet. We zijn benieuwd naar uw standpunt over het omgevingsproces dat wordt voorgesteld om te
onderzoeken of de twee windmolens er kunnen komen. De vraag of de windmolens er kunnen
komen, is aan de orde als na het omgevingsproces hiervoor formeel een vergunning wordt
aangevraagd.
Een afschrift van deze brief sturen wij via de griffier ook naar de gemeenteraad van Borne.
We zijn benieuwd naar uw reactie en bedanken u alvast hartelijk voor de moeite. Mochten er vragen
of opmerkingen zijn, dan zijn we hiervoor altijd bereikbaar. U kunt contact met ons opnemen via
info@windvoorburen.nl of telefonisch met Matthijs Oppenhuizen via 06-57870755.
Met vriendelijke groet,
De initiatiefnemers van ‘Wind voor Buren’,
Annemarie en Bert Kristen (eerste initiatiefnemers)
Joris van Dijk en Niels Busschers (coöperatie Buren Energie)
Jelle de Waart en Matthijs Oppenhuizen (duurzaam energiebedrijf Pure Energie)

Bijlagen:
1. Opzet voor omgevingsproces.
2. Motie aangenomen door gemeenteraad Hof van Twente.
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