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Beste buurtbewoner, 

In onze vorige nieuwsbrief informeerden wij jullie over het Plan van Aanpak dat binnen onze 

gemeente is opgesteld om te komen tot een invulling van de doelstellingen van de Regionale 

Energietransitie Twente (RES) anders dan met windturbines. 

Inmiddels is het Plan van Aanpak in uitvoering. De stuurgroep, met vertegenwoordigers van de 

gemeente, de drie stichtingen, industrie- en handelsverenigingen, LTO, een jongerenafdeling en 

Duurzaam Holten & Opgewekt Rijssen is twee keer bijeengeweest. De stuurgroep stelt als doelen: 

 In 2030 de CO2-uitstoot op een niveau van 49% ten opzichte van 2017. 

Dus niet 41% zoals de gemeente eerder had besloten. De stuurgroep heeft een hoger 

ambitieniveau gesteld nu zeker is dat na 2030 de uitdaging naar 2050 zal volgen. Het is van belang 

nu al een zo hoog mogelijk percentage te bewerkstelligen. 

 Opwekking van groene energie ad ten minste 50% van de gebruikte energie, daarbij bijdragend 

aan de RES Twente op basis van fair share, dat wil zeggen naar rato van oppervlakte en 

inwoneraantal van onze gemeente. 

In theorie zou dat betekenen dat in onze gemeente vier turbines voldoende zijn. De RES gaat op dit 

moment alleen uit van zon en wind. De gemeente wil echter een jaar de tijd nemen om andere 

alternatieven ook uit te werken voordat het definitieve bod wordt ingediend. 

Naast de stuurgroep zijn de volgende Werkgroepen opgezet, zoals hieronder puntsgewijs 

samengevat: 

• Nieuwe Cijfers 

• In kaart brengen van de huidige groene energieopwekking 

• In kaart brengen de reeds bestaande CO2 besparing t.o.v. 2017 

• Herijken van het rapport van Energy Watch 

• Alternatieven Buitengebieden / Woonkernen / Bedrijven & Industrie (3 groepen) 

• Alternatieven in kaart brengen 

• Meenemen impact wet- & regelgeving 

• Voorstellen voor faciliterende maatregelen, inclusief subsidies 

• Toekomstige Ontwikkelingen 

• Overzicht direct toepasbare technologieën 

• Overzicht haalbare technologieën 2030 

• Overzicht haalbare technologieën 2050 

• Communicatie 

• Beheren communicatieplan betreffende de activatie van bewoners en bedrijven 

• Branding 

• Contact houden (intern) met de overige werkgroepen 

• Datavergaring 

• Monitoringsstructuur opzetten voor CO2 -reductie en opwekking groene energie binnen de 

gemeente 

• Ondersteunen overige werkgroepen met het vergaren van gegevens (bijv. enquêtes) 

• Financiën en Fondsenwerving 

• Begeleiden van bewoners en bedrijven in subsidies aanvragen 

• Subsidies vanuit de nationale en EU-overheid in kaart brengen 

• Fondsen werven binnen de gemeente voor de energietransitie 
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Leden voor de Werkgroepen zijn geworven, de Werkgroepen zijn opgestart en de eerste vergadering 

van voorzitters van de Werkgroepen is geweest. Nieuwe deelnemers die hun kennis en kunde willen 

bijdragen blijven natuurlijk van harte welkom, met name in de Werkgroepen Datavergaring, Financiën 

en Nieuwe Cijfers. 

Een ander traject dat heeft gelopen is de BREiNN-trein. BREiNN (www.breinn.nl) staat voor Breman 

Innovatie. BREiNN stelt zich als doel om partijen (overheden, burgers, bedrijven, 

belangenorganisaties) met elkaar in gesprek te brengen. Zij faciliteerde met een aantal sessies de 

gemeente Rijssen-Holten in de zoektocht naar schone energie. In de eerste sessie is dieper ingegaan 

op de vraag: wat is er aan de hand? De tweede sessie ging meer over de vraag: hoe dan wel? In een 

live-uitzending is gesproken met stakeholders uit de Gemeente Rijssen-Holten, onder wie wethouder 

Erik Wessels, Jan-Maarten Plomp van Tegenwind en Paul Disselhorst van DOENH. 

Je kunt de uitzending bekijken via de link: De Reis van Rijssen-Holten (Live-uitzending) - YouTube. 

Als afsluiting van de twee sessies wordt door BREiNN nog een blauwdruk voor de energietransitie 

voor de gemeente Rijssen-Holten opgesteld. 

Wij mogen gelukkig zijn met een gemeente die ons laat meedenken. Echter, deze actie van de 

gemeente Rijssen-Holten zal betekenen dat andere gemeenten binnen RES Twente meer moeten 

doen en dat kan op provinciaal en nationaal niveau complicaties hebben. Het blijft raadzaam 

waakzaam te zijn. Onlangs zond de NPO de documentaire Tegenwind uit, waarin is te zien wat de 

komst van een mega windturbinepark met omwonenden doet en hoe mensen hun vertrouwen in de 

rechtstaat kwijtraken. De documentaire is te zien via deze link: Tegenwind – het Verdriet van de 

Veenkoloniën. Ook gaan er op dit moment al stemmen op binnen de Provinciale Staten om de regie 

naar zich toe te trekken en plekken aan te wijzen binnen de gemeenten waar windturbines geplaatst 

gaan worden. 

De eerstvolgende vergadering van de Stuurgroep vindt plaats op 15 januari 2022. De Werkgroepen 

rapporteren dan hun eerste bevindingen aan de Stuurgroep. Wij zien ernaar uit en houden jullie op de 

hoogte. 

En bedenk: alles wat je bespaart aan energie hoef je niet op te wekken (en ook niet te betalen)! 
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