Motie
Onderwerp

Mogelijkheden windmolens

Datum

5 oktober 2021

Registratienummer

De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 5 oktober 2021;
gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de
gemeenteraad;
Gehoord de beraadslagingen;
Overwegende dat:
- het eerdere besluit van de raad om geen onderzoek toe te staan naar de
mogelijkheden voor een windmolen op het industrieterrein Zenkeldamshoek
onherroepelijk consequenties heeft voor andere initiatieven op dit vlak;
- partijen die initiatieven op dit vlak wensen te ontwikkelen op de hoogte dienen te
zijn van het feit dat de gemeente gebonden is aan de juridische gevolgen die het
toenmalige besluit van de raad heeft voor toekomstige besluitvorming;
- het van belang is dat deze partijen vóóraf op de hoogte zijn van de
consequenties van dat eerdere besluit i.v.m. met het feit dat de gemeente
juridisch gebonden is door het beginsel van gelijk handelen in vergelijkbare
situaties;
Besluit:
- het college opdracht te geven om bij de eventuele ontwikkeling van nieuwe
plannen voor windmolens in Hof van Twente er zorg voor te dragen dat een
aanvraag ten alle tijde getoetst wordt aan het besluit van de raad om geen
medewerking te verlenen aan een initiatief op Zenkeldamshoek,
- door hierover helderheid te verschaffen aan eventuele initiatiefnemers die zich bij
de gemeente melden,
- om zodoende het risico te verminderen dat er in onze gemeente situaties
ontstaan waarbij nieuwe initiatieven worden gestart op grond van te weinig
informatie over eerdere besluiten in deze van de kant van de gemeenteraad,
- met dien verstande dat het informeren geenszins bedoeld is om initiatieven voor
windmolens onmogelijk te maken, maar wel om er voor te zorgen dat deze
initiatiefnemers goed geïnformeerd zijn over de stand van zaken op dit vlak;
en gaat over tot de orde van de dag.
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