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Bespreking concept RES

Aanleiding
In de energietransitie wordt over heel Nederland per regio vastgelegd hoeveel zonne-energie en
windenergie opgewekt moet gaan worden. De Noordoost Twentse gemeenten (Dinkelland, Losser,
Oldenzaal en Tubbergen) staan ook voor deze opgave en we hebben in de regionale
energietransitie (RES Twente) aangegeven dat we daar gezamenlijk aan willen bijdragen. In april
van dit jaar is de raad over de concept RES Twente geïnformeerd. Het aanbod is nog een concept,
de afzonderlijke gemeenteraden moeten hier nog een besluit over nemen. Ter ondersteuning van
deze besluitvorming hebben we een steekproefsgewijze enquête onder de bewoners uit laten
voeren door een onafhankelijk bureau. De resultaten worden gezien als een nulmeting over hoe de
inwoners op dit moment denken over de energietransitie.
Nu de resultaten van de enquête er zijn, kan er in alle openheid het gesprek over gevoerd worden
en kunnen de resultaten meegewogen worden in de besluiten.
De raad wordt met deze informatiebrief op hoofdlijnen geïnformeerd over de resultaten van het
onderzoek, zodat u dit kunt betrekken in uw besluitvorming aangaande onderwerpen op het gebied
van de energietransitie.
Resultaten op hoofdlijnen
Algemeen
Een ruime meerderheid van de inwoners in Noordoost Twente ziet klimaatverandering als een
probleem. Diezelfde meerderheid vindt dat we onze energie daarom duurzaam moeten gaan
opwekken.
Actieve rol voor gemeenten
Driekwart van de inwoners vindt dat de gemeenten in Noordoost Twente zich actief moeten
inzetten voor duurzame opwek van energie. Op de vraag wie uiteindelijk verantwoordelijk is voor
het behalen van de klimaatafspraken, zien de inwoners die verdeling als volgt: eerst de landelijke
overheid, dan de gemeenten, dan de provincie en tot slot de inwoners zelf. Dat al deze partijen
hieraan moeten bijdragen, is de meerderheid het over eens.
Voorkeur zon en wind
Duurzaam energie opwekken kan op meerdere manieren. De vier gemeenten willen dit vooral met
zon en wind gaan opwekken in Noordoost Twente, omdat dit op dit moment de beste technieken
zijn. Op de vraag wat inwoners hiervan vinden, geeft meer dan de helft de voorkeur aan een
combinatie van zonne- en windenergie. Een vijfde van de inwoners gaat voor alleen zonne-energie
en een kleiner aantal voor alleen windenergie. 17% van de inwoners wil helemaal niet dat er in

Noordoost Twente duurzame energie wordt opgewekt door windmolens en/of zonnevelden.
Inwoners die een combinatie van zonne- en windenergie voor Noordoost Twente zien, hebben de
volgende voorkeuren: eerst zonnepanelen op bedrijfsdaken, daarna zonnepanelen op woningen
en als derde een aantal grote geclusterde windturbines.
Mogelijke locaties
In de enquête is ook gevraagd waar de zonnepanelen en windturbines dan geplaatst zouden
kunnen worden. Veruit de meest genoemde locaties zijn langs bestaande infrastructuur, zoals
langs de A1, en op of nabij industrieterreinen. Ook ziet men windmolens het liefst langs de Duitse
grens en zonnevelden op plekken die gecombineerd kunnen worden met waterberging.
Eigen duurzaamheid van inwoners
Hoe duurzaam zijn de inwoners eigenlijk zelf? De top drie aan antwoorden: bijna alle inwoners
scheiden hun afval en een ruime meerderheid bespaart zo veel mogelijk energie en water. Slechts
2% van de inwoners geeft aan dat ze helemaal niet duurzaam leven. Op de vraag of inwoners
zouden willen investeren in zonnepanelen of windturbines in hun gemeente, geeft de meerderheid
aan dat zij wel in zonnepanelen willen investeren. Een vijfde deel ziet dit niet zitten. Voor
windturbines geven ongeveer evenveel inwoners aan dat ze wel of juist niet willen investeren. In
beide gevallen is dit net even minder dan de helft van de inwoners.
In bijgevoegde factsheet zijn de resultaten van de enquête in cijfers samengevat.
Onafhankelijk extern onderzoek
Om tot betrouwbare resultaten te komen, heeft een onafhankelijk extern onderzoekbureau het in
november 2020 onderzoek gedaan. 15.000 Inwoners hebben als onderdeel van de steekproef een
uitnodiging per post ontvangen. Via de website van Energie van Noordoost Twente, weekkranten
en sociale media werden alle overige inwoners van Noordoost Twente opgeroepen om de
vragenlijst ook in te vullen. In totaal hebben 2.425 mensen de enquête ingevuld. Dankzij dit aantal
zijn de antwoorden voldoende betrouwbaar en representatief.
Vervolg
In 2021 nemen de afzonderlijke gemeenteraden van Noordoost Twente een besluit over het beleid
op deze thema’s. De gemeenten vinden het belangrijk om daarvoor de uitkomsten van deze
enquête in alle openheid met de inwoners en de gemeenteraden te delen, zodat we hierover met
elkaar in gesprek kunnen en het in de besluitvorming kan worden meegewogen. Als het beleid
eenmaal is vastgesteld, zal elk specifiek nieuw energieproject aan dat beleid getoetst worden en
een eigen besluitvormingsproces doorlopen. Daarbij staat ook dan weer de mogelijkheid voor
iedereen open om opnieuw zijn of haar mening te geven.
Embargo
Vanaf maandag 21 december 2021 15.00uur worden de stukken gepubliceerd. Tot die tijd rust er
een embargo op deze stukken.
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