
Onderwerp Besluitvorming over turbines Wind voor Buren 

Datum 13 december 2022 

Registratienummer 

De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 13 december 2022; gelet op artikel 34 van 
het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad; 

Gehoord de beraadslagingen; 

Constaterende dat: 
1. de gemeente Hof van Twente zich in 2015 tot doel heeft gesteld om in 2035 energieneutraal te zijn;
2. deze doelstelling is vastgelegd in de op 13 april 2021 bijgestelde Routekaart;
3. nu ongeveer 20% van het energiegebruik van Hof van Twente duurzaam wordt opgewekt.
4. Wind voor Buren een verzoek tot het in procedure nemen van hun initiatief voor het plaatsen van twee

windturbines zowel bij de provincie als bij de gemeente heeft neergelegd;
5. de bevoegdheid voor een besluit over dit project nu bij de provincie Overijssel ligt maar kan worden

overgedragen aan de gemeente;

Overwegende dat: 
1. windenergie een bijdrage kan leveren aan de doelstelling van energieneutraliteit;
2. in de coalitievisie 2022-2026 is vastgelegd dat projecten met windmolens op hun merites worden

beoordeeld;
3. projecten met windturbines een grote impact kunnen hebben op de omgeving;
4. de besluitvorming over dergelijke projecten zo mogelijk dient plaats te vinden in de gemeenteraad;
5. de gemeenteraad nog niet inhoudelijk heeft kunnen spreken over het project Wind voor Buren, nog geen

standpunt heeft geformuleerd en tijd nodig heeft voor een zorgvuldige voorbereiding van het debat;
6. de vraag over wenselijkheid van het project van belang is voor de vraag waar het mandaat voor

besluitvorming zou moeten liggen.

Verzoekt het college: 
1. om het verzoek van Wind voor Buren voor het plaatsen van twee windturbines voor te leggen aan de raad

zodat de raad een principe-uitspraak kan doen over de vraag hoe zij staat ten opzichte van dit initiatief;
2. indien de raad positief staat t.o.v. dit project, de provincie te verzoeken het mandaat voor besluitvorming

over te dragen aan de gemeente;
3. de provincie Overijssel te verzoeken de besluitvorming over het project van Wind van Buren op te schorten

zolang de gemeenteraad Hof van Twente nog geen standpunt heeft geformuleerd over de inhoud van het
project en over een eventuele overdracht van de provinciale bevoegdheid aan de gemeenteraad;

4. discussie over de wenselijkheid van het initiatief van Wind van Buren en de eventuele overdracht van
bevoegdheden begin maart 2023 te laten plaatsvinden;

5. indien het RIVM-advies over de gezondheidseffecten van windturbines tijdig beschikbaar is, dit mee te
sturen naar de raad.

en gaat over tot de orde van de dag. 

Ingediend door: CDA 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hof van Twente d.d. 13 december 
2022 

De raad van Hof van Twente, 
De griffier, de voorzitter, 

mr. A. Venema drs. H.A.M.  Nauta-van Moorsel MPM 
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