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Onder die naam werken wij als 
gemeenten Dinkelland, Losser, 
Oldenzaal en Tubbergen samen aan 
de energietransitie. In deze krant 
praten we u bij waar we nu staan met 
de energietransitie. Het gaat om grote 
veranderingen in een langlopend 
traject. In deze krant geven we uitleg, 
achtergronden en tips. We willen u 
inspireren om u in de energietransitie 
te verdiepen, om mee te denken en 
er zelf ook mee aan de slag te gaan.

De overgang naar groene energie 
en meer energie besparen noemen 
we de energietransitie. Iedereen is 
daarbij nodig. Het Rijk, provincies, 
gemeenten, bedrijven. En ook u 
als inwoner. Allemaal hebben we 
een rol. Dat is makkelijker gezegd 
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Voor u ligt een krant over energie in Noordoost Twente. Waarom? De aanleiding is het klimaat.  Wereldwijd zijn afspraken 
gemaakt om CO2-uitstoot in te perken. In Nederland willen we in 2050 klimaatneutraal zijn. En in 2030 willen we de uitstoot 
van CO2 al met de helft verminderen. Dat doen we door grondstoffen opnieuw te gebruiken, energie duurzaam op te wekken 
en -heel belangrijk- door minder te verbruiken. Want alle energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken.

dan gedaan. Natuurlijk willen we 
allemaal wel ledlampen gebruiken 
en korter douchen. En we zien 
ook steeds meer zonnepanelen op 
de daken van huizen. Maar over 
windmolens en zonnevelden zijn 
de meningen nog sterk verdeeld. 

Hoe we met al onze woningen en 
bedrijven van het aardgas af gaan is 
ook nog niet duidelijk. En wat kun 
je als inwoner eigenlijk zelf doen?

Deze krant wordt uitgegeven door 
Energie van Noordoost Twente. 

ENERGIEKRANT
VAN NOORDOOST TWENTE

WAAROM DEZE KRANT?
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HET KLIMAAT VERANDERT
De aarde warmt op en dat heeft gevolgen voor ons klimaat. De 
temperatuur stijgt omdat er steeds meer broeikasgassen zoals 
CO2 in de lucht komen. Deze opwarming is niet te stoppen, maar 
stijgt minder hard als we wereldwijd minder CO2 uitstoten. 

KLIMAATAKKOORD
Eind 2015 hebben de 
wereldleiders in Parijs een 
klimaatakkoord ondertekend 
om de CO2 uitstoot op aarde 
terug te dringen. Sinds 2019 
hebben we in Nederland ook 
een nationaal klimaatakkoord. 
We gaan in 2030 de uitstoot 
in Nederland halveren ten 
opzichte van 1990. In 2050 
zijn we bijna helemaal 
klimaatneutraal. Dat doen we 
op de volgende manieren:

1  Gebouwde omgeving:  
in 2050 moeten 7 miljoen  
woningen en 1 miljoen  
gebouwen van het  
aardgas af zijn.

2  Mobiliteit: in 2050 is 
het verkeer en vervoer 
zonder uitlaatgassen.

3  Industrie: in 2050 stoot 
de industrie vrijwel geen 
broeikasgas meer uit.

4  Landbouw en landgebruik: 
in 2050 is de landbouw 
en het landgebruik 
klimaatneutraal. 

5  Elektriciteit: in 2030 
komt 70 procent van 
alle elektriciteit uit 
hernieuwbare bronnen.

RES TWENTE
Om deze doelen te bereiken 
zijn er landelijk, regionaal 
en lokaal plannen nodig. 

Naast landelijke maatregelen 
als windmolens op zee, 
hebben alle gemeenten in 
Nederland ook de opdracht 
om duurzaam elektriciteit 
op land op te wekken en 
de woningen en gebouwen 
aardgasvrij te maken. 
In de Regio Twente werken 
wij met 14 gemeenten 
samen aan de zogenaamde 
‘Regionale Energiestrategie’, 
de RES Twente. We maken 
daar afspraken hoe we 
voor 2030 en 2050 onze 
energie gaan opwekken.

ENERGIE VAN 
NOORDOOST TWENTE
In Energie van Noordoost 
Twente werken de 
gemeenten Dinkelland, 
Losser, Oldenzaal en 
Tubbergen samen aan 
beleid en maatregelen voor 
elektriciteit en warmte. Om 
duurzamer met onze energie 
om te gaan moeten we als 
inwoners, ondernemers en 
overheid samen de schouders 
eronder zetten. Energie van 
Noordoost Twente stimuleert 
daarom de ontwikkeling van 
lokale energieprojecten en we 
adviseren via ons Energieloket 
op www.duurzaambouwloket.
nl/noordoosttwente hoe u 
energie kunt besparen en uw 
woning kunt verduurzamen.

KLIMAAT

Klimaatakkoord

1. Gebouwde 
omgeving

Energiebod

12 
koplopers

Biodiversiteit

Landbouwsector

Maatschappelijk 
Verantwoord  

Inkopen (MVI)

Warmte- 
visie

Wijkuitvoeringings-
plannen (WUP)

2. Mobiliteit 3. Industrie  4. Landbouw  
& landgebruik 

5. Elektriciteit 

Regionaal  
Mobiliteits 
Plan

minder CO2 uitstoten.

5 Regio’s

Aardgasvrij Geen emissies Geen broeikas 
-gassen

Kringloop  
sluiten

Duurzaam
opwekken
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WAT MERKEN WE VAN DE 
KLIMAATVERANDERING?

NEDERLAND
• Meer hittegolven
• Zomers worden droger en heter
• Voorjaar, najaar en winter meer neerslag
• Het zal minder vaak vriezen
• Voorjaar start eerder
• Meer stortbuien en wateroverlast
• Meer exotische dieren en planten 
• Minder inheemse dieren en planten

Broeikasgassen zoals CO2, methaan en lachgas regelen de 
temperatuur op aarde. Die gassen vormen een soort ‘deken’ 
in de dampkring om de aarde. Die deken houdt de warmte 
vast. Omdat mensen fossiele brandstoffen, zoals olie en 
gas verbranden, wordt die deken steeds dikker en de aarde 
steeds warmer. Vooral de grote hoeveelheid CO2 veroorzaakt 
dit probleem. Dit opwarmen noemen we het broeikaseffect. 

WAT VEROORZAAKT OPWARMING VAN DE AARDE?

WERELDWIJD
• Het wordt warmer
• Meer en langere hittegolven
• De zeespiegel stijgt
• Het wordt droger
• Tekort aan drinkwater en voedsel
• Sommige dieren en planten  

sterven uit 
• Meer bosbranden en meer woestijnen 

HOE GROOT IS DE OPWARMING VAN DE AARDE?

WWW.ENERGIEVANNOORDOOSTTWENTE.NL

GEVOLGEN IN OVERIJSSEL

KLIMAAT

In Nederland heeft het KNMI bijna 2 graden stijging gemeten tussen 1906 en 2017. 
Vooral sinds de jaren 70 gaat het hard. Elke 10 jaar komt er ongeveer 0,2 graden 
bovenop. Internationaal is berekend dat de temperatuur deze eeuw in het slechtste 
geval met 5 graden stijgt. Dit kan teruggebracht worden naar maximaal 1,5 tot 2 graden 
opwarming. Maar dat lukt alleen als we de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen 
voor 2050 drastisch terugdringen. Daar zijn dan wel forse maatregelen voor nodig.

Zomer
Warmer en droger

Wat betekent dit voor uw woonomgeving?

Hogere temperaturen 
in uw woning en een 
tuin die verdroogt

Nu: 3 tot 6 dagen 
boven de 30ºC

2050: Bijna 3 x zoveel 
dagen en vaker 
tekort aan water

Wateroverlast door straten, 
kelders of tuinen die 
blank komen te staan

Nu: 10 - 14 dagen  
waarop het de 
hele dagen vriest

2050: 0 tot 2 dagen en 
meer regen

Kans op schade aan uw 
woning, doordat de bodem 
daalt door drogere zomers

Nu: 7 tot 11 dagen met 
meer dan 15 mm 
neerslag per dag

2050: 11 tot 17 dagen

Winter
Warmer en natter

Gehele jaar
Heftigere regenbuien

Hoe groot de klimaatproblemen worden, hangt 
af van de maatregelen die we nemen. Aan de ene 
kant moeten we de uitstoot van broeikasgassen 
en dus de opwarming verminderen. Deze 
aanpak wordt ‘mitigatie’ genoemd, dat betekent 
vermindering. Aan de andere kant moeten we ons 
ook aanpassen aan een ander klimaat. Dat heet 
‘adaptatie’. Beide typen maatregelen zijn nodig.

MITIGATIE EN ADAPTATIE

Ook in Twente hebben we  de laatste jaren flinke 
hoosbuien gehad. Op 25 juli 2018 ondervonden 
inwoners van Losser dit aan den lijve. In enkele 
uren viel bijna 60 millimeter neerslag. Het riool en 
de sloten konden al dat water niet verwerken. Het 
water bleef op straat staan en liep woningen in.

VAKER HOOSBUIEN
Bron: Klimaateffectatlas - KNMI, Deltares
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ENERGIE
EEN OVERZICHT

GRIJZE EN 
GROENE ENERGIE

Sinds jaar en dag halen we energie uit fossiele 
grondstoffen als olie, gas of kolen. We noemen dit ‘grijze’  

energie. Deze energiebronnen raken op én zorgen voor te veel  
CO2-uitstoot. Daarom schakelen we de komende jaren over op energie  

die niet of nauwelijks CO2 uitstoot en waarvan de bronnen eindeloos beschikbaar 
zijn. Deze energie is ‘groen’, ‘schoon’ en ‘duurzaam’. De overgang van het gebruik 

van grijze naar groene energiebronnen noemen we de ‘energietransitie’.

GRIJZE 
ENERGIE 
UIT FOSSIELE 
BRANDSTOFFEN

GROENE 
ENERGIE 

UIT HERNIEUWBARE 
BRONNEN

In Nederland is aardgas de meest gebruikte 
brandstof. We zijn één van de grootste producenten 
van aardgas op de wereld. Bijna alle huishoudens 
in Nederland zijn op aardgas aangesloten. 
Aardgas is veel minder vervuilend dan aardolie 
of steenkool. Toch komt bij de verbranding (te) 
veel CO2 vrij. We pompen ons gas nu nog deels 
uit de bodem in Groningen, waar één van de 
tien grootste aardgasvelden ter wereld ligt. De 
winning van het gas geeft lokaal problemen 
met aardschokken, verzakkingen en schade aan 
gebouwen. Daarom stopt Nederland in 2022 met 
de winning van gas uit het Groningenveld. Totdat 
we rond 2050 helemaal geen aardgas meer nodig 
hebben, zijn we voor de levering ervan afhankelijk 
van onder meer Noorwegen en Rusland.

AARDGAS

Aardolie pompen we met boortorens uit de korst van de aarde. Nederland 
kan voor een klein deel voorzien in de eigen behoefte want we winnen 
aardolie in Drenthe en in de omgeving van Rotterdam. Voor de rest zijn 
we afhankelijk van het Midden-Oosten. Daar zit meer dan de helft van de 
bekende wereldolievoorraden in de grond. Het verbranden van aardolie 
veroorzaakt veel CO2-uitstoot. Daarom gebruiken we deze brandstof niet 
meer in Nederlandse elektriciteitscentrales. Van aardolie worden nu vooral 
transportbrandstoffen (benzine en diesel) en kunststoffen gemaakt.

AARDOLIE

Steenkool wordt gedolven in kolenmijnen. Nederland had in Zuid-Limburg 
eigen mijnen, maar die zijn al jaren gesloten. Nu importeren we veel kolen uit 
onder andere Zuid-Afrika en Colombia, want steenkool is nog steeds belangrijk 
voor onze elektriciteitsproductie. Steenkool is een van de meest milieu- en 
klimaatonvriendelijke energiebronnen. Een kolencentrale bevat een hele fabriek 
om zwaveldioxide, stikstofoxides en fijnstof uit de rookgassen te halen. Vooralsnog 
is het te duur om ook de CO2 uit de rookgassen te verwijderen. Daarom wil de 
overheid alle kolengestookte energiecentrales in Nederland vóór 2030 sluiten. 

STEENKOOL

Bij bodemwarmte en geothermie wordt warmte omhoog 
gepompt uit aardlagen. Warmte uit een aardwarmtebron 
is CO2-vrij en duurzaam. Hoe dieper je gaat, hoe hoger 
de temperatuur. Geothermie haalt warmte van meer 
dan 500 meter diep uit de grond. Dit is alleen betaalbaar 
als in de directe omgeving voldoende woningen of 
gebouwen op een hiervoor aangelegd warmtenet zijn 
aangesloten. Wordt er dieper dan 4000 meter geboord, 
dan heet dit ultradiepe geothermie. Dit doen we nog niet 
in Nederland, maar er wordt wel onderzoek naar gedaan. 
In Duitsland is hier al wel ervaring mee. Bodemwarmte 
gaat minder diep, tot 500 meter, en is ook kleinschalig 
toe te passen. De lagere temperatuur maakt het wel 
nodig om aanpassingen aan aangesloten woningen 
te doen. Met een warmtepomp kan bodemwarmte 
ook voor één woning of gebouw worden gebruikt. 

BODEMWARMTE EN GEOTHERMIE

SOORTEN ENERGIE

Elke dag gebruiken we 
energie. We vinden het 
doodnormaal om een 
stekker in het stopcontact 
te steken en ‘s winters 
de verwarming aan te 
zetten. Maar hoe 
komen we eigenlijk 
aan die energie?

Duurzaam of niet-duurzaam, de beste energie 
blijft de energie die we besparen. Want wat je 
niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. 

Op de pagina’s 20 en 21 van deze krant vindt 
u tips wat u zelf kunt doen voor een lager 
energieverbruik en een lagere energierekening!
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Eén kerncentrale kan wel 3 miljoen huishoudens van 
energie voorzien. Kernenergie is qua CO2-uitstoot verge-
lijkbaar met elektriciteit uit wind, water en zon en wordt 
daarom duurzaam genoemd. Voorstanders vinden kern-
energie noodzakelijk in het nieuwe palet van duurzame 
energie en vinden de nadelen opwegen tegen het doel 
om de klimaatverandering tegen te gaan. Tegenstanders 
wijzen juist op de negatieve kant: de radioactieve afval-
stoffen kunnen we niet afbreken en worden ‘voor eeuwig’ 
opgeslagen. Ook spelen risico’s van het vrijkomen van 
radioactieve straling bij calamiteiten een belangrijke rol 
in de discussie. Bovendien zet je een kerncentrale niet 
zo maar ergens neer. Het bouwen duurt minstens 10 jaar 
en kost miljarden euro’s. En net als bij wind, willen veel 
mensen niet in de omgeving van een kerncentrale wonen. 
Het Rijk besluit of er in Nederland kerncentrales worden 
gebouwd. Daar gaan regio’s en gemeenten niet over.

Waterstof is een kleurloos en 
geurloos gas dat heel geschikt 
is om energie in op te slaan. 
Het is geen energiebron, maar 
een energie’drager’. Waterstof 
kan meer energie opslaan dan 
elke andere stof op aarde en 
het is goed te vervoeren. Je 
kunt er dus energiereserves 
mee aanleggen. Bruikbare 
waterstof komt niet uit de 
natuur, maar wordt door 
mensen gemaakt. Om het 
te maken zijn fossiele of 
duurzame grondstoffen nodig 
én energie. De grondstoffen 
en energie die gebruikt 
worden, bepalen of waterstof 
grijs (niet-duurzaam) of 
groen (duurzaam) is. Er zijn 
wel nadelen: de productie 
van groene, dus duurzame, 
waterstof is ingewikkeld, 
duur, tijdrovend en 
kost veel energie. Grijze 
waterstof is gemakkelijker 
te maken, maar weer niet 
duurzaam. Daarnaast 
zijn dure aanpassingen 
nodig om de energie uit 
waterstof voor onze huizen 
te kunnen gebruiken.

Thorium wordt regelmatig genoemd 
als hét alternatief voor uranium, het 
materiaal waar kerncentrales nu 
energie van maken. Door thorium te 
gebruiken zouden de grote problemen 
rond kernenergie in één klap worden 
opgelost en kunnen we op grote 
schaal CO2-vrije energie produceren. 
Thorium is een stof die wordt 
gewonnen uit zand, steen en erts en 
is over de hele wereld te vinden. Een 
paar gram thorium in combinatie met 
een andere grondstof –bijvoorbeeld 
zand- kan enorme hoeveelheden 
energie opleveren. Het is dan 
namelijk splijtbaar, net als uranium. 
Een thoriumreactor is veiliger want 
er kan geen kernsmelting optreden, 
wat bij uranium wel kan. Er is geen 
CO2-uitstoot en het afval uit een 
thoriumcentrale blijft ‘slechts’ 300 
jaar radioactief. Hoewel dit laatste 
nog niet vast staat. Helaas bestaat 
deze techniek alleen nog maar op 
papier. Volgens wetenschappers 
is er nog zo’n 30 tot 40 jaren 
onderzoek nodig naar mogelijkheden 
en veiligheid, voor er een goed 
werkende centrale gebouwd zou 
kunnen worden. Daarom zien zij 
thorium niet als oplossing voor de 
klimaatproblemen nu. Want om 
verdere klimaatverandering te 
voorkomen zijn er op korte termijn 
‘groene’ alternatieven nodig.

Energie uit biomassa wordt bio-energie 
genoemd. Biomassa komt van dieren en 
planten. Voorbeelden zijn snoei- en afvalhout, 
GFT-afval en mest. Biomassa wordt verbrand, 
vergist of vergast om er warmte of biogas van te 
maken. Biomassa put de aarde niet uit, omdat 
de grondstoffen weer kunnen aangroeien. Bij 
verbranding komt wel CO2 en fijnstof vrij, maar 
bij de aangroei wordt ook weer CO2 uit de 
lucht gehaald. Zo ontstaat een kleine kringloop 
waardoor biogas wel als duurzaam wordt gezien. 
In 2019 kwam een kwart van de duurzame 
elektriciteit en driekwart van de duurzame 
warmte in Nederland uit biomassa. Er is 
weerstand tegen bio-energie waarvoor gewassen 
speciaal worden verbouwd, omdat dit ten koste 
gaat van landbouwgrond voor voedselproductie. 

Biogas is een vorm van bio-energie. In Noordoost Twente vergisten verschillende melkveehouders al koeienmest 
tot biogas. Dit biogas wordt nu door bedrijven gebruikt om er stroom of warmte mee te maken voor hun produc-
tieproces. Het is aantrekkelijk om het gas in een gezamenlijke opwerkinstallatie om te zetten naar groengas. 
Dat heeft namelijk dezelfde kwaliteit als aardgas en kan via het bestaande aardgasnetwerk worden verspreid. 
Dit lijkt dé oplossing om plattelandskernen en woningen in het buitengebied op een betaalbare manier van het 
aardgas af te halen. De vier Noordoost Twentse gemeenten, de melkveehouders en het Energiefonds Overijssel 
onderzoeken nu samen hoe ze dit slim kunnen doen. Als ze de juiste aanpak vinden, kunnen we in onze regio 
meer van zulke ‘groengashubs’ maken en zo veel mogelijk aardgas vervangen door ons eigen regionale groengas. 

Zonne-energie is duurzaam en wordt steeds populairder. 
Zonnepanelen zijn de laatste jaren beter en goedkoper 
geworden. Maar de zon schijnt niet altijd. En schijnt de zon 
hard, dan ontstaat piekbelasting op het elektriciteitsnet. Zonne-
energie is geschikt voor particulieren én voor grootschalige 
opwek op grote daken of met zonneparken op land. Je kunt 
ook zonnewarmte opvangen: met zonnecollectoren kun je op 
zonnige dagen warm water maken voor bijvoorbeeld de douche. 

ZONNE-ENERGIE

Windenergie is duurzaam op te wekken met 
windmolens. Wind raakt nooit op en een 
draaiende windmolen stoot geen CO2 uit. Een 
nadeel is dat de wind niet altijd even hard waait. 
Windmolens zijn er in vele vormen en maten. 
Grote molens, de zogenaamde windturbines 
voor grootschalige opwek, kunnen zo’n 15 
miljoen kilowattuur (kWh) per jaar opwekken. 
Dat is genoeg stroom voor ongeveer 6000 
huishoudens. Ter vergelijking: dat is evenveel 
als kan worden opgewekt met ongeveer 22 
voetbalvelden aan zonnepanelen. Nederland wil 
in 2030 60 procent van de benodigde elektriciteit 
opwekken met wind op zee. De overheid 
stimuleert daarnaast ook grootschalige opwek 
van windenergie op land, maar daar is weerstand 
tegen. Sommige mensen vinden de molens niet 
mooi in het landschap of maken zich zorgen 
over geluidsoverlast en gezondheidseffecten. 

WINDENERGIE

KERNENERGIE

THORIUMENERGIE

BIOGAS EN GROENGAS

Waterkracht wordt opgewekt uit stromend water. 
Bij de productie van elektriciteit uit waterkracht 
komt geen CO2 vrij en de bron is onuitputtelijk. 
Waterkracht is dus duurzaam. Toch kent waterkracht 
ook nadelen, want stuwdammen kunnen plaatselijke 
ecosystemen aantasten. Er zijn aanpassingen nodig 
om te zorgen dat vissen langs de centrales kunnen 
blijven zwemmen. Hoewel Nederland een waterland 
is, speelt waterkracht hier nog geen grote rol.

ENERGIE DOOR WATERKRACHT 

ENERGIE UIT BIOMASSA

WATERSTOF

Aquathermie is de verzamelterm voor duur-
zaam verwarmen en koelen met water. Het 
gaat om warmte (en koude) uit oppervlakte-
water, afvalwater of drinkwater. Het water 
wordt gebruikt om een klein warmtenet 
mee te verwarmen. Soms wordt het ook als 
warmtebron gebruikt voor een warmtepomp 
die één woning of gebouw verwarmt. 

AQUATHERMIE

SOORTEN ENERGIE
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EVELIEN ZINKWEG: We zitten midden  
in de energietransitie. Wat betekent dit  
voor ons netwerk en de capaciteit 
van ons netwerk?
HAN SLOOTWEG: Het huidige elektriciteits-
systeem is in de afgelopen honderd jaar 
opgebouwd tot wat het nu is. Al die tijd was 
het netwerk gebaseerd op het verbruik; 
de vraag naar elektriciteit. Naarmate deze 
vraag groeide, breidden we ons netwerk 
verder uit. Momenteel bevinden we ons in 
de transitie van fossiele brandstoffen naar 
duurzame bronnen. En die transitie neemt 
nu zo’n hoge vlucht dat de productie van 
elektriciteit in landelijke gebieden groter wordt 
dan het verbruik, waardoor wij dus tegen de 
grenzen van het netwerk aanlopen dat op 
het verbruik is uitgelegd in het verleden. Dit 
geldt vooral op piekmomenten. Bijvoorbeeld 
als het verbruik laag is, maar er wel veel 
energie wordt opgewerkt omdat het zonnig 
is en het stevig waait. Misschien kunnen we 
deze pieken afzwakken om in de dalen meer 
mogelijkheden te creëren. Al met al heeft dit  
een behoorlijke invloed op ons elektriciteitsnet 
waardoor we voor een forse uitdaging staan. 
Het is niet binnen een paar weken geregeld.

Is verzwaring van het netwerk een optie? In grote 
steden zoals bijvoorbeeld Enschede wordt veel 
energie verbruikt. De ruimte om energie op te 
wekken is daar echter minimaal. Zijn landelijke  
gebieden hiervoor geschikter?
Uiteindelijk maakt dit niet zo heel veel uit. Bij 
problemen in landelijke gebieden merkt Enschede 
dat ook en nemen de mogelijkheden om daar 
duurzame elektriciteit te produceren ook af. Zie 
het zo: Als er een file staat op de A1, maakt het 
niet uit of een auto uit Enschede komt of uit een 
klein dorp daar in de buurt. Je staat op de snelweg 
in de file. Dat geldt in het elektriciteitsnet ook.

Wat is voor het netwerk de belangrijkste 
ontwikkeling of uitdaging voor de komende jaren?
Allereerst het mogelijk maken van de energie-
transitie en de regionale energiestrategieën. 
Nu zijn vooral zonne- en wind energie in 
beeld. Maar voor de langere termijn worden 
elektrisch vervoer, het opladen van auto’s 
en elektrische verwarming een uitdaging. 
Nieuwbouwwoningen zijn tegenwoordig 

EVELIEN ZINKWEG

HAN SLOOTWEG

WETHOUDER DUURZAAM IN OLDENZAAL

DIRECTEUR NETWERKSTRATEGIE 
BIJ ENEXIS NETBEHEER

De energietransitie is de overgang van een energievoorziening gebaseerd op 
fossiele brandstoffen naar een duurzame(re) energievoorziening. In de provincie 
Overijssel is Enexis een grote netbeheerder voor elektriciteit en voor een 
groot deel tevens voor gas. Wat zijn de visie, uitdagingen, plannen en adviezen 
vanuit Enexis met het oog op de energietransitie? Wethouder Duurzaamheid 
in Oldenzaal, Evelien Zinkweg en Han Slootweg, directeur netwerkstrategie 
bij Enexis Netbeheer gaan hierover online met elkaar in gesprek.

‘VERDUURZAMEN EN DE ENERGIETRANSITIE 
BETEKENEN EEN GIGANTISCHE OVERGANG’

sowieso gasvrij. Dit doet ook wat met ons 
net. Maar ook voor de werkgelegenheid. Om 
de doelstellingen binnen de RES te kunnen 
halen, nemen we aanzienlijk meer mensen aan. 
Het aantal leerlingen op onze bedrijfsschool 
is in korte tijd verveelvoudigd. Bovendien 
hebben we een goede samenwerking 
met verschillende partijen, waaronder 
netbeheerders. In Oldenzaal, evenals in Almelo 
en Goor is Coteq bijvoorbeeld voor zowel 
gas- als elektra de netbeheerder. Ook met 
gemeenten werken we intensief samen. Voor 
een regionale energiestrategie is regelmatig 
overleg met wethouders en ambtenaren 
essentieel voor ons als energieverstrekker.

Waar en hoe we hernieuwbare energie 
gaan opwekken is nog onbekend. 
Toch verwachten we wel dat u dat straks 
qua netwerk kunt ondersteunen. 
Hoe gaat u dat doen?
Door gericht stappen te zetten en de 
ontwikkelingen in Twente goed te volgen. 
Onze inzet is dat de ontwikkeling van ons 
net gelijk opgaat met wat er om ons heen 
gebeurt. Wij volgen de ontwikkeling van 

elektrische auto’s bijvoorbeeld nauwgezet. 
Met gemeenten gaan we in gesprek over 
hun plannen en de ruimte die zij zien voor 
zonne- en windenergie. En wij geven aan 
waar en wanneer wij ons net kunnen en 
zullen uitbreiden. Kleinverbruikers, zoals 
woningen met zonnepanelen, kunnen 
overigens altijd verder. Onze aandacht 
gaat vooral uit naar grote projecten.

Welke boodschap zou u inwoners, 
ontwikkelaars en gemeenten in 
Noordoost Twente willen meegeven?
Verduurzamen en energietransitie 
betekenen een gigantische overgang. Het 
vergt een lange adem. Door kleine stappen 
te nemen, kom je waar je uiteindelijk wilt 
zijn. Mijn advies luidt: leg zonnepanelen, 
isoleer je huis en overleg grote projecten 
tijdig met je netwerkbeheerder. De 
klimaatdoelstellingen voor 2030 moeten 
en zullen worden gehaald. Dan kun je 
de kont wel tegen de krib gooien wat 
wellicht voor wat uitstel zorgt, maar het 
gaat toch door. Positief meedenken en in 
gesprek gaan lijkt mij dan verstandiger!

&

Wethouder Evelien Zinkweg en Han Slootweg online in gesprek
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In Noordoost Twente zien we veel potentie in biogas. Voordat inwoners hun huizen ermee kunnen 
verwarmen zijn er echter nog behoorlijk wat stappen te zetten. Onder meer doordat biogas van 
de productielocaties op de boerenerven getransporteerd wordt door een speciaal biogasnetwerk 
naar een opwaardeerinstallatie. Daar moet het biogas eerst worden omgezet in groengas 
voordat het geschikt is om in het bestaande aardgasnetwerk te pompen. Over de voordelen, 
de uitdagingen en de initiatieven die hierop zijn ontstaan spreekt wethouder Duurzaamheid in 
Dinkelland, Ben Blokhuis met Jeroen Hulsbeek van de stichting Duurzaam Noord Deurningen.

‘BIOGAS PRODUCTIE 
IS DE MEEST NATUURLIJKE 
VORM VAN GASWINNING’

Hebt u plannen voor een grootschalig 
zonneveld of zon-op-dak project? 
Initiatiefnemers die een SDE++ subsidie willen 
aanvragen voor een groot project, hebben 
daarvoor een verklaring van de netbeheerder 
nodig. De netbeheerder geeft dan in een 
transportindicatie aan of er op de gekozen 
locatie voldoende transportcapaciteit op 
het elektriciteitsnet beschikbaar is om 
stroom aan het netwerk te leveren. De 
beschikbaarheid is online in te zien 
(www.capaciteitskaart.netbeheernederland.nl). 
De kaarten worden regelmatig geactualiseerd.

Op dit moment staan de gemeenten Dinkelland, 
Losser en Oldenzaal op de kaart op geel. Dat 
betekent dat daar nu nog voldoende capaciteit 
is. De gemeente Tubbergen staat op deze 
kaart helaas op rood, dat betekent geen 
transportcapaciteit. Maar let op, een aanvraag 
in een rood gebied leidt niet per definitie 
tot een afwijzing van de transportindicatie. 
Neem bij concrete plannen toch contact op 
met Enexis; er wordt altijd bekeken hoe dit 
past bij de realisatietermijn van het project. 

De transportindicatie is van belang bij grotere 
projecten met een netaansluiting vanaf 3x80A. 
Grote zonnevelden of grote zon-op-dak-projec-
ten vallen hier bijvoorbeeld onder. Voor zonne-
panelen op daken van huizen of kleinschaliger 
projecten is geen transportindicatie nodig. Voor 
windturbines geldt deze beperking ook niet.

CAPACITEIT 
OP HET NETWERK

BEN BLOKHUIS: Met het oog op de 
energietransitie zoeken we naar nieuwe vormen 
van energie en we gaan stoppen met aardgas. 
Is biogas de oplossing voor de toekomst?
JEROEN HULSBEEK: Dat denk ik wel. In elk geval 
voor plattelandsgemeenten. Met de warmte die 
vrijkomt bij de verbranding van afval bij Twence in 
Hengelo kunnen veel steden al van energie worden 
voorzien. Maar de dorpen in Noordoost Twente 
moeten ook van aardgas af. In Noord Deurningen, 
gemeente Dinkelland, ontstond het initiatief van 
zes melkveehouders, gemeenten en Cogas en de 
Provincie, om biogas te produceren uit mest van 
runderen. Het is de meest natuurlijke vorm van 
gaswinning. Inmiddels liggen er plannen om het 
concept verder uit te breiden naar Losser, Lattrop-
Breklenkamp, Agelo, Beuningen en Tubbergen. 
Er is dus volop potentie richting de toekomst.

Hoe gaat het proces in z’n werk?
Biogas wordt geproduceerd uit organische 
componenten door middel van mono-mest-
vergisting. In dit geval wordt de dagverse mest 
verzameld en overgebracht naar een vergister. 
Bacteriën in de mest veroorzaken een reactie 
waarbij methaan vrijkomt. Dit is biogas. Het gas 
wordt vervolgens ingevoerd in het biogasnetwerk. 
Maar pas nadat het volledig is gereinigd.

Waarom is biogas eigenlijk zo interessant 
(voor boeren, voor inwoners, voor het klimaat)?
De zes deelnemende melkveehouders die het 
initiatief opzetten, zijn samen in staat om 900 
huishoudens per jaar te verwarmen met hun biogas. 
Noordoost Twente telt zo’n 500 melkveebedrijven. 
Wanneer al die boeren mee zouden doen, levert 
dat voldoende biogas op om  tussen de 16.000 en 
32.000 huishoudens te voorzien. Daarnaast draagt de 

productie van biogas bij aan stikstofemissie reductie 
op boerenbedrijven. Door de dagverse mest direct in 
de vergisters in te voeren zal ook de stikstofemissie 
drastisch reduceren. Het digestaat, het overblijfsel, 
uit de mestvergister wordt gebruikt om het land te 
bemesten. Het digestaat is dunner dan niet vergiste 
mest. Dit zorgt voor minder stikstofuitstoot dan 
reguliere mestinjectie. Daarnaast is uit experimenten 
gebleken dat de opbrengst door injectie van digestaat 
hoger is, waardoor er minder kunstmest nodig is. De 
inzet van een vergister levert een positieve bijdrage 
aan de landbouwkringloop waar elke boer naar streeft.

Kan biogas gewoon door het huidige leidingsysteem? 
En zijn overige maatregelen zoals het isoleren van 
woningen en warmtepompen dan overbodig?
Biogas wordt getransporteerd door een speciaal daar-
voor aangelegd biogasnetwerk. Het kan namelijk niet 
rechtstreeks door de bestaande leidingen… althans, 
nog niet. Om dat mogelijk te maken moet biogas 
eerst worden omgezet naar groengas. Biogas heeft 
namelijk een methaan gehalte van 55%. Bij Nederlands 
aardgas is dat 89%. Om biogas geschikt te maken 
voor het huidige aardgasnetwerk, moet het methaan-
gehalte dus omhoog. Voor de opwerking van biogas 
naar groengas zijn inmiddels verschillende techno-
logieën ontwikkeld. Onafhankelijk van de keuze of je 
woning in de toekomst elektrisch of met groengas 
wordt verwarmd, is het als eerste stap noodzakelijk 
om alle woningen voldoende te isoleren om daarmee 
het energieverbruik te verlagen. Ondanks al deze 
positieve factoren is de inzet van warmtepompen en 
zonnepanelen uiteraard ook van groot belang om de 
klimaatdoelstellingen in 2050 te halen. Door gebruik 
te maken van isolatie, warmtepompen en zonnepane-
len daalt het gasgebruik nog verder. Ingeval van een 
overschot, kan de rest van Nederland mee profiteren.

Maar ondertussen zitten we nu nog op aardgas 
in Noordoost Twente. Wat is er voor nodig 
om biogas breed toepasbaar te maken?
Allereerst voldoende productie. Dit kan door gebruik 
te maken van drie soorten concepten; 1. Centrale 
mestvergisting, zoals Twence in Zenderen, 2. Grote 
vergisters bij melkveehouderijen met meer dan 240 
runderen en 3. Groepen minder grote boeren die 
samenwerken om zodanig veel gas te produceren 
dat het rendabel is. Alle drie de concepten zijn 
nodig. Evenals uitbreiding van het biogasnetwerk. 
Toepasbaarheid van biogas op het huidige 
aardgasnetwerk, dus het omzetten van biogas naar 
groengas, blijft onze aandacht houden. Momenteel 
onderzoeken we de mogelijkheden. De uitdaging is 
om het biogasnetwerk rendabel te houden. Dat is voor 
ons ook pionieren. Met financiële ondersteuning vanuit 
de wetgeving Subsidie Duurzame Energie streven 
we ernaar om groen gas en de bestaande netwerken 
uiteindelijk aan elkaar te knopen in één netwerk. 

BEN BLOKHUIS

JEROEN HULSBEEK

WETHOUDER DUURZAAM IN DINKELLAND

STICHTING DUURZAAM 
NOORD DEURNINGEN

&
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ZONNE-ENERGIE
De zon is een schone energiebron die 

nooit opraakt. In Noordoost Twente 
zetten we daarom zoveel mogelijk 
in op het opwekken van duurzame 

energie via zonnepanelen, liefst 
op daken. De gemeenten vragen 

woningeigenaren en ondernemers om 
zonnepanelen op hun dak te leggen. 

Op het gemeentelijk Energieloket 
helpen de gemeenten u met meer 

informatie, advies en wijzen ze de weg 
naar subsidies en andere regelingen. 

Daarnaast maken de gemeenten plannen 
voor zonnevelden. Ook al vindt niet 

iedereen ze mooi, ze leveren wel veel 
groene stroom én er zijn steeds meer 

mogelijkheden om ze in het landschap 
te laten passen. U leest op deze pagina 

meer over hoe we samen van de 
zon duurzame energie maken.

Steeds meer mensen kiezen voor zonnepanelen 
op het dak van hun woning. In Nederland hebben 
vorig jaar 41 % meer daken zonnepanelen gekregen. 
Niet vreemd, die groei, want het is financieel erg 
interessant. Interessanter dan het rendement van uw 
spaarrekening bijvoorbeeld. Rekent u even mee?

ZONNEPANELEN OP UW WONING: TERUGVERDIEND IN 6 JAAR

Als u zonnepanelen koopt, krijgt u de BTW van 
de aankoop terug. Daarnaast geldt tot 2023 een 
salderingsregeling: de stroom die u opwekt, kunt 
u wegstrepen tegen de stroom die u verbruikt. 
Na 2023 is een interessante subsidie van kracht.
Neemt u -naast de aanschaf van zonnepanelen- 
nog een andere energiebesparende maatregel? Dan 
heeft u recht op de subsidie Energiebesparende 
Maatregelen van Provincie Overijssel. In het 
rekenvoorbeeld kunt u zien dat de aanschaf 
van panelen zich in 6 jaar terugverdient -zelfs 
zonder de subsidie van de provincie. En dan te 
bedenken dat panelen wel 20 jaar meegaan. 

De installatie van zonnepanelen is makkelijk 
te regelen. De installateur neemt u veel werk 
uit handen. Hij bekijkt of uw dak geschikt is 
en hoeveel panelen erop komen. Hij verrekent 
de BTW met u en ook het plaatsen is in een 
dag geregeld. Laat die zon maar schijnen!

Meer informatie vindt u bij uw Energieloket 
(www.duurzaambouwloket.nl/noordoosttwente) 
of bij de lokale installateur.

REKENVOORBEELD TERUGVERDIENTIJD ZONNEPANELEN
• Stel, u laat 12 zonnepanelen op uw dak installeren.
• Kosten: ongeveer € 5000, inclusief btw (circa € 1000), die u kunt terugvragen.
• Met 325 Wattpiek (Wp) per paneel is dit in totaal 3900 Wp.
• Ieder jaar leveren deze panelen ongeveer 3400 kWh aan stroom.  

Een gemiddeld huishouden van vier personen verbruikt jaarlijks 3930 kWh aan stroom. 
• Bij een elektriciteitsprijs van € 0,22 per kWh is dat een jaarlijkse besparing van € 750.

De zonnepanelen in bovenstaand voorbeeld verdient u dus terug in iets meer dan zes  
en een half jaar tijd. Als u de btw terugvraagt (circa € 1000), krijgt u een deel van uw 
investering direct terug. Dan komt de terugverdientijd op iets meer dan 5 jaar uit.
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Een zonnepark (of zonneveld, zonneakker, zonneweide) is een verzameling zonnepanelen, 
in een weiland, langs de snelweg of op het water. Zonnevelden zijn groot en leveren 
dus een aanzienlijke hoeveelheid lokale, duurzame stroom.

ZONNEVELDEN: 
FORSE OPBRENGST MOGELIJK

In Noordoost Twente vinden we die grotere vel-
den niet altijd passen in ons landschap. Daar-
om zetten we liever eerst in op zonnepanelen 
op daken om onze doelstellingen te halen. 
Ook kijken we naar dubbelgebruik: kunnen we 
zonnepanelen kwijt op geluidsschermen langs 
de snelweg of op bestaande parkeergarages?

Omdat zonnevelden zo veel groene stroom 
kunnen leveren, blijven ze interessant en blijven 
we zoeken naar voorbeelden van zonnevelden 
met een goede inpassing. Voor lokale 
initiatieven zijn er, rekening houdend met het 
landschap, nog steeds mogelijkheden om ze te 
plaatsen. Elke gemeente heeft hierin een eigen 

beleid. Meer informatie over de mogelijkheden 
vindt u op de website van Energie van Noordoost 
Twente (www.energievannoordoosttwente.nl/ 
onderwerpen/zonne-energie). Daar vindt u 
ook de informatie van uw eigen gemeente.

ZONNEVELDEN OP 
AGRARISCHE GROND  
Mogelijkheden per gemeente
Gemeente Dinkelland:  Beperkt 
Gemeente Losser:  Mogelijk
Gemeente Oldenzaal: Mogelijk
Gemeente Tubbergen:  Geen

Woont u gehuurd of is uw dak niet geschikt voor zonne-
panelen? Er zijn genoeg zonneprojecten waar u aan mee 
kunt doen. En dat is ook interessant voor ondernemers, zoals 
Jeroen Kasteel van Kasteel Mode uit Oldenzaal: ‘Zonnepanelen 
op ons dak bleek niet mogelijk door de schaduw van andere 
panden en de toren van de Plechelmus. Maar ik hoorde van 
een zonneproject via Boeskoolstroom. Nu heb ik dus honderd 
zonnepanelen, ze liggen alleen niet op mijn eigen dak.”  

Ook interesse om samen groene energie op te wekken?  
In Noordoost Twente kan dat bijvoorbeeld met:
• Boeskoolstroom uit Oldenzaal: www.boeskoolstroom.nl
• Essenkracht uit Tubbergen: www.essenkracht.nl 
• Greuner uit Beuningen en Weerselo: www.greuner.nl

DUURZAAM 
ONDERNEMEN?
GA HET DAK OP

Hebt u een bedrijfspand? Bekijk uw dak dan eens 
goed. Wie weet is dat geschikt voor zonnepanelen. 
De opwekking van zonne-energie kan interessant zijn. 
U kunt zonne-energie opwekken voor eigen gebruik, 
maar ook voor anderen. Er zijn een aantal 
belangrijke voorwaarden.

Installeert u zonnepanelen op uw bedrijfspand? 
De energie die u opwekt, kunt u terug leveren aan 
het energienet. U krijgt hiervoor een vergoeding 
van de energieleverancier. Daarnaast krijgt u via 
de SDE-subsidie een vaste vergoeding voor elke 
geproduceerde kWh. Deze regeling wordt toegekend 
voor 15 jaar. Wilt u precies weten wat het u oplevert 
(en kost), neemt u dan contact op met Energieke 
Regio. Deze stichting adviseert -namens de overheid- 
bedrijven bij het verduurzamen van hun bedrijfspand.

Voordat u begint: bedenk dat het dak sterk genoeg 
moet zijn. De draagkracht is voor veel bedrijfspanden 
een aandachtspunt. Voor de opbrengst is ook de 
ligging van het dak van belang. Tot slot is het belangrijk 
om vooraf contact op te nemen met uw netbeheerder 
en om uw verzekering goed te regelen. Interesse? Kijk 
op www.energiekeregio.nl voor informatie en advies 
op maat of op www.energievannoordoosttwente.nl 
voor verhalen van ondernemers die u voorgingen.

GEEN DAK? TOCH PROFITEREN!

Zonnepark bij rioolwaterzuiveringsinstallatie Oldenzaal
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Windmolens in Noordoost Twente 
dus. Dat is wel even schrikken, want 
lang niet iedereen ziet dat zitten. En 
als ze er dan toch kunnen komen, 
hoe zorgen we er dan voor dat onze 
inwoners en ons landschap er zo 
min mogelijk last van hebben? Dat 
kunnen we doen, door met onze 4 
gemeenten samen een windbeleid op 
te stellen. Daarin staan de spelregels 
voor het plaatsen van windturbines. 
Het windbeleid is in concept gemaakt 
en is sinds november 2020 voor 

WAT BETEKENT 
‘ZOEKGEBIED’? 
Zoekgebieden zijn gebieden 
die in grote lijnen geschikt 
zijn voor plaatsing van 
windmolens. Binnen deze 
zoekgebieden kan dan naar een 
locatie voor een windmolen 
gezocht worden, maar niet 
overal in een zoekgebied zijn 
windturbines mogelijk. Er zijn 
wel beperkingen. Dichtbij 
woningen zijn bijvoorbeeld 
geen windturbines mogelijk.  

iedereen in te zien. Het is nog niet 
definitief. De gemeenten zijn nog 
volop met inwoners en gemeente-
raden in gesprek over de inhoud. 

ZORGEN OVER WINDMOLENS
Windenergie is een betrouwbare 
en efficiënte bron van duurzame 
energie die nu al volop beschikbaar 
is. De techniek voor wind op 
land is voldoende ontwikkeld 
om windenergie op grote schaal 
toe te passen. Het is ook 1 van 
de goedkoopste manieren om 
duurzame energie op te wekken. 
Maar sinds bekend is dat we 
nadenken over windmolens in 
Noordoost Twente, maken veel 
inwoners in de aangewezen 
zoekgebieden zich ook zorgen. Er 
zijn spandoeken tegen windmolens 
geplaatst, er zijn werkgroepen 
gevormd, petities gestart en er zijn 
200 zienswijzen op het concept 
windbeleid ingediend. Op social 
media en in de kranten wordt er 
veel over geschreven. Zoals op 
veel plekken in Nederland, is ook 
in Noordoost Twente weerstand 
tegen windmolens. Als gemeenten 

vinden we het belangrijk om 
hier goed naar te luisteren. 

De afgelopen maanden hebben 
de 4 gemeenten veel gesprekken 
gevoerd over het concept 
windbeleid met dorpsraden, 
kernraden, werkgroepen duurzaam, 
actiegroepen tegen wind en 
individuele inwoners. Er is veel 
aandacht voor de vragen en zorgen 
van inwoners. De komende tijd 
wordt verder onderzocht hoe we 
hier het beste mee om kunnen 
gaan en wat dit betekent voor 
het windbeleid. Daarna zal naar 
verwachting een aangepaste 
versie van het beleid aan de 4 
gemeenteraden voorgelegd 
worden voor een besluit. Voordat 
het zover is, ontvangen de 
indieners van de zienswijzen 
een reactie. Ondertussen blijven 
de gemeenten de inwoners van 
zoekgebieden ook informeren 
over actuele ontwikkelingen.

Op www.energievannoordoosttwente.
nl/windenergie kunt u het concept 
windbeleid inzien.

WINDMOLENS EN GEZONDHEID 
Veel inwoners in de zoekgebieden 
hebben vragen over het effect van 
windmolens op de gezondheid. 
Begrijpelijk. Want hoe schadelijk 
is het om in de buurt van een 
windmolen te wonen? 

In de Nederlandse wet staan normen 
over het maximaal toegestane geluid 
en de slagschaduw van windmolens 
ten opzichte van woningen. 
Die normen zijn bedoeld om 
omwonenden te beschermen tegen 
hinder en gezondheidsklachten. 
De hinder die door windmolens 
wordt veroorzaakt is beperkter 
qua omvang dan geluidsoverlast 
door bijvoorbeeld wegverkeer 
of vliegverkeer. Toch is er veel 
ongerustheid over. De kritiek is dat 
we in Nederland minder streng zijn 
dan in de landen om ons heen.

Omdat er in Nederland zorgen zijn 
over de normen voor windmolens, 
doet het Rijksinstituut voor 
volksgezondheid en milieu (RIVM) 
na eerder onderzoek nu nog meer 
onderzoek. De vier Noordoost 
Twentse gemeenten en de 
inwoners in de zoekgebieden zien 
uit naar deze uitkomsten en wat 
dit betekent voor de wettelijke 
richtlijnen. Zodra hier meer 
informatie over komt, staat dit op 
www.energievannoordoosttwente.nl.

In Noordoost Twente hebben we nog geen windturbines. Dat kon ook niet. De provincie hield dit tegen, omdat 
grote delen van de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen Nationaal landschap zijn en daar 
mogen geen windmolens staan. Maar dat gaat veranderen. Eind dit jaar komt provincie Overijssel met een nieuwe 
omgevingsverordening. Daarin worden aan de randen van Noordoost Twente nu toch zoekgebieden aangewezen. 
In deze zoekgebieden mogen dan wel windmolens geplaatst worden – onder de nodige voorwaarden. 

WINDTURBINES 
IN NOORDOOST TWENTE
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WINDMOLENS EN VOGELS
Windmolens maken vogel-
slachtoffers. Maar hoeveel 
eigenlijk? Op de website van de 
vogelbescherming staat hier een 
uitgebreid onderzoeksrapport 
over. Daaruit blijkt dat het aantal 
slachtoffers niet hoger is dan 
de gebruikelijke slachtoffers 
door het verkeer, gebouwen, 
katten en hoogspanningslijnen. 
Waar de vogelbescherming zich 
meer zorgen over maakt, is de 
klimaatverandering. Die is een nog 
grotere bedreiging voor alle vogels. 
De vogelbescherming is daarom 
voor duurzame energieopwekking 
en ook voor windenergie. Wel 
vindt de Vogelbescherming dat er 
maatwerk moet komen voor de 
locatie, het ontwerp en het beheer 
van windparken in de belangrijkste 
vogelgebieden. Het overgrote deel 
van Noordoost Twente valt wat dat 
betreft in het laagste risico gebied. 

WINDMOLENS DUURZAAM 
BOUWEN EN AFBREKEN 
Windmolens kunnen 20 tot 30 
jaar mee, maar vaak worden ze al 
eerder vervangen door nieuwere, 
efficiëntere molens. Er worden dus 
heel wat gebouwd en alle bestaande 
windmolens zijn in 2050 ook al weer 
afval. Hoe duurzaam is dat eigenlijk? 
Dat is natuurlijk uitgezocht. Om 
te beginnen kost het energie om 

een windmolen te bouwen. De 
energie die daarvoor nodig is, is 
in de eerste 4 à 5 maanden weer 
opgewekt. En dan is er nog het 
materiaal. Voor 1 grote windturbine 
is dat zo’n 2.500 ton beton (de 
fundering), 900 ton staal (de toren) 
en 45 ton kunststoffen (de wieken). 

Dat materiaal blijkt na gebruik 
allemaal weer te recyclen. Het 
staal is goed te hergebruiken en 
betonbrekers kunnen het beton 
tot puin vermalen als vulling voor 
fundaties. Lange tijd was het harde 
materiaal van de wieken niet of 
moeilijk te recyclen. In Nederland 
mochten de bladen niet worden 
gestort, maar in grote delen van 
de wereld gebeurde dit helaas 
wel. Inmiddels zijn er technieken 
ontwikkeld om de wieken toch te 
recyclen: ze worden verpulverd, 
waarna het materiaal opnieuw 
wordt toegepast als bouwmateriaal. 

CONCEPT WINDBELEID 
NOORDOOST TWENTE 

IN
 C

ONCE
PT

WAAR GEEN WINDMOLENS   
• Buiten de zoekgebieden
• In Stuwwalgebieden
• In Essenlandschappen
• In Oude Hoevenlandschappen met Essen
• In Beschermde Natura2000 gebieden
• Bij Historische landgoederen
• In lijnopstelling langs de A1 zonder aansluiting met Stedelijk gebied

WAAR WEL WINDMOLENS
• In de zoekgebieden, mits aan alle voorwaarden voldaan

VOORWAARDEN VOOR WINDTURBINES
• In clusters van minimaal 3
• Met stilstandvoorziening i.v.m. slagschaduw
• Voldoet aan geluidsnormen
• Minimaal 1000 meter van dorpskernen
• Houdt rekening met natuurbelangen 
• Opruimplicht bij afbraak

EIGENDOMSVERDELING WINDTURBINES 
• 1/3 grondeigenaar en eigenaren aanliggende percelen 
• 1/3 ontwikkelaar (investeerder of coöperatie)
• 1/3 omgeving in cirkel van 5 km. Bij te weinig deelname in grotere kring.

VOORWAARDEN BIJ ONTWIKKELING WINDTURBINES  
• Vooraf plannen bij gemeente indienen
• Gemeente toetst aanpak participatie
• Participatie met eigenaren aanliggende percelen 
• Participatie op inspraak omgeving 
• Participatie op financiële deelneming en vergoeding omgeving 
• Participatie op jaarbijdrage omgevingsfonds 

WINDMOLENS 
ALS VERDIENMODEL
Zijn windmolens een 
verdienmodel? Jazeker. Het 
kost jaren voorbereiding en 
miljoenen euro’s om er een te 
bouwen. Maar als de molen 
eenmaal draait, verdient hij 
zichzelf snel terug en levert 
vervolgens ook jarenlang veel 
elektriciteit en winst op. Deze 
winst kan op verschillende 
manier worden verdeeld. In 
Noordoost Twente willen we 
dat, als er windmolens komen, 
zoveel mogelijk van deze winst 
naar onze eigen gemeenschap 
gaat en zo min mogelijk in 
de zakken van commerciële 
partijen belandt. In het concept 
windbeleid hebben we daarom 
opgenomen dat de winst 
minimaal door drieën verdeeld 
moeten worden. Een derde deel 
voor de ontwikkelaar, een derde 
deel voor de grondeigenaren en 
een derde deel naar inwoners 
in de omgeving. Maar het liefst 
zouden we windmolens zien 
waar lokale partijen helemaal 
zelf de ontwikkeling oppakken. 
Als dat gebeurt blijft het 
eigendom en dus ook de 
winst 100% lokaal. 
Mocht u, bijvoorbeeld samen 
met uw buurt of een lokale 
energiecoöperatie, hier ideeën 
of plannen voor hebben, 
neem dan contact op met uw 
eigen gemeente. Wij hebben 
gebiedsregisseurs die u gericht 
kunnen ondersteunen met 
kennis, kunde en ervaring 
in hoe dat aan te pakken.

WINDTURBINES 
IN NOORDOOST TWENTE



ENERGIEKRANT VAN NOORDOOST TWENTE  •  Zomer 202114 AARDGASVRIJ WONEN

Zo’n 95 procent van alle woningen in Nederland 
gebruikt aardgas voor verwarming, warm water 
en koken. Dat doen we al tientallen jaren en het 
heeft ons veel gebracht: het is betaalbaar en het 
werkt prima. Toch gaan we daarmee stoppen. Bij 
de verbranding van aardgas komt namelijk CO2 vrij 
en dat zorgt voor de opwarming van de aarde. In 
het klimaatakkoord is afgesproken dat Nederland 
in 2050 klimaatneutraal wil zijn. Dat betekent 
dat we dan ook geen aardgas meer gebruiken. 

WARMTETRANSITIE
AARDGASVRIJ WONEN

WARMTEVISIE
In de warmtevisie van Noordoost Twente 
staat hoe de dorpen en wijken in onze regio 
met de nu bekende kennis en technieken 
het beste van het aardgas af kunnen. Deze 
visie hebben wij samen met netbeheerders, 
woningcorporaties, technische deskundigen, 
vertegenwoordigers van betrokken bedrijven 
en partners opgesteld. Het uitwerken van de 
visie naar plannen doen we per wijk of dorp 
samen met de inwoners en andere betrokken 
partijen. De warmtevisie wordt elke vijf jaar 
opnieuw bekeken en waar nodig bijgesteld.

WIJKUITVOERINGSPLANNEN (WUP’S)
In de warmtevisie zijn zeven wijken of kernen 
in Noordoost Twente benoemd als meest 
kansrijk voor de warmtetransitie. Dat zijn 
Beuningen, Harbrinkhoek/Mariaparochie, 
Losser-West, Manderveen, de Thij (Oldenzaal), 
Tilligte en Weerselo. In deze wijken of dorpen 
wordt nu een wijkuitvoeringsplan opgesteld. 
We onderzoeken samen met dorpsraden, 
kernraden, inwoners, plaatselijke werkgroepen 
duurzaamheid en andere belanghebbenden 
hoe en wanneer de woningen van het aardgas 
af kunnen. Omdat elke wijk of kern en elke 
woning anders is, zullen de oplossingen 
verschillen. In de wijkuitvoeringsplannen 
komen de stappen die hierin genomen 
kunnen worden, zodat de inwoners 
weten waar ze aan toe zijn. De ambitie
is om in de genoemde zeven als eerste 
aan de slag te gaan. Wat we leren uit 
deze eerste wijkuitvoeringsplannen 
kunnen we in de toekomst gebruiken 
voor andere wijken en kernen. 

Betekent dit dat we nu van alles moeten regelen 
om onze huizen verwarmd te houden? Nee, 
daar hebben we nog wel even de tijd voor. 
Bovendien weten we nog niet precies hoe dat 
er dan uit gaat zien. Om heel Nederland van 
het aardgas af te krijgen, is een enorme klus. 
Dat noemen we de warmtetransitie voor de 
gebouwde omgeving. Alle gemeenten moeten 
daar een warmtevisie voor opstellen. De visie 
van Noordoost Twente kunt u lezen op www.
energievannoordoosttwente.nl/warmtevisie. 

DUURZAAM BOUWLOKET  
Het Duurzaam Bouwloket verzorgt het Energieloket van de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal 
en Tubbergen. Wilt u informatie over energiebesparing? Of hebt u verbouwplannen en wilt u 
het  toekomstbestendig aanpakken? U vindt heel veel objectieve informatie en een stappenplan 
op de site. Ook kunt u via de site een gesprek met een (vrijwillige) wooncoach aanvragen: 
www.duurzaambouwloket.nl/noordoosttwente.
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WAT KUNT U NU DOEN? 
Energie besparen is altijd stap één. Want wat u niet verbruikt, 
hoeft u ook niet in te kopen of op te wekken. Ga over op 
energiezuinige apparaten en trek uw huis een warme jas aan 
door bijvoorbeeld te isoleren en isolerend glas te plaatsen. 
Op ons digitale Energieloket (www.duurzaambouwloket.nl/ 
noordoosttwente) vindt u tips en een stappenplan. 
Ook op pagina 20 en 21 van deze krant vindt u adviezen. 

Het duurt nog jaren voor er geen aardgas meer wordt 
geleverd. Maar dat is geen reden om te wachten met 
het verduurzamen van uw huis. Ook met de huidige, 
grijze energie kunt u al stappen zetten naar een huis 
zonder aardgas. 

Warmtevisie en wijkuitvoeringsplannen 
dus. Mooi, maar dat is de theorie. In 
de praktijk betekent dit dat er voor 
elk dorp, elke wijk en elke woning 
andere oplossingen kunnen komen. 
Er zijn namelijk meerdere oplossingen 
als vervanging voor aardgas. In 
sommige dorpen, wijken of buurten 
zijn er mogelijkheden om samen een 
warmtenet op te zetten. Dat is een 
collectieve (gezamenlijke) oplossing. 
Als er geen mogelijkheid is om samen 
iets te ontwikkelen, zal je per huis of 
per gebouw aan de slag moeten. Dat 
noemen we een individuele oplossing. 
Voor de wijkuitvoeringsplannen 
onderzoeken we per wijk of kern wat 
er collectief of individueel mogelijk is.

COLLECTIEVE OPLOSSINGEN
Er zijn verschillende mogelijkheden 
voor gezamenlijke oplossingen 
om van het aardgas af te gaan. Zo 
kan gebruik worden gemaakt van 
restwarmte van bedrijven of van een 
gezamenlijke warmtepomp voor 
bodemwarmte. In deze gevallen 
moet er een nieuw warmte net 
worden aangelegd naar woningen 

en bedrijven die van deze oplossing 
gebruik gaan maken. In onze regio 
is groengas een kansrijk alternatief 
voor aardgas. Dit zijn bestaande en 
‘bewezen’ tech nieken. Maar techniek 
is in ontwikkeling en mogelijk zijn 
er over 10 of 20 jaar ook andere 
mogelijkheden, zoals waterstof of 
geothermie (zie ook pagina 6 en 7). 
We volgen dit in Noordoost 
Twente op de voet.

INDIVIDUELE OPLOSSINGEN
Je woning all-electric maken, is een 
individuele oplossing. All-electric 
betekent dat je je volledige energie-
vraag elektrisch invult. Er wordt 
dan dus geen gas meer gebruikt 
voor verwarming, warm water en 
koken. Daar komt het één en ander 
bij kijken. Er is een warmtepomp 
voor nodig in combinatie met een 
verwarmingssysteem dat geschikt 
is voor een lage temperatuur 
verwarming. Ook een zonneboiler of 
een andere manier om tapwater en 
douchewater extra voor te verwarmen 
is wenselijk. Er bestaan ook hybride, 
dus ‘gemengde’, oplossingen. 

GEZAMENLIJKE OPLOSSING 
OF PER WONING?

AARDGAS: NEDERLAND VERSUS DUITSLAND 

In Nederland werken we er hard aan om zo snel 
mogelijk van het aardgas af te gaan. Ondertussen 
gaat Duitsland juist over op aardgas. De Duitse 
regering stimuleert dit zelfs door er aantrekkelijke 
subsidies voor te geven. Hoe zit dat? 

Een belangrijke reden is dat er in Duitsland nog veel 
CO2-winst te behalen is door op gas over te stappen. In 
Nederland hebben we al jaren een aardgasaansluiting 
maar in Duitsland wordt nog ongeveer een kwart 
van de huizen verwarmd met olie. De ketels die 
hiervoor gebruikt worden zijn vaak oud en het is erg 
vervuilend. Als alle olieketels in Duitse woningen 
worden vervangen door hoogrendementsketels op 
aardgas, vermindert in Duitsland de CO2 uitstoot fors. 
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De verschillende werkgroepen, kernraden, coöperaties en stichtingen, 
die zich vrijwillig inzetten voor de energietransitie en voor voorlichting 
aan u als inwoners, zijn enorm belangrijk. En inspirerend!
De vele kleinere en grote initiatieven zijn gewaardeerde partners voor de 
vier Noordoost Twentse gemeenten en voor Energie van Noordoost Twente. 
Er zijn zoveel plannen en ideeën in ontwikkeling, dat een volledig overzicht 
van alles wat er speelt niet te doen is. Om toch een indruk te geven, zetten 
we een aantal energie initiatieven in onze regio hier in de schijnwerpers. 

In Noordoost Twente wordt hard aan de energie transitie en verduurzaming 
van de streek gewerkt. Veel ondernemers hebben inmiddels zonnepanelen 
op bedrijfspanden gelegd, verschillende boeren maken biogas uit mest, 
er wordt volop geïsoleerd, er worden warmtepompen geplaatst en hier 
en daar worden zelfs hele energiesystemen omgebouwd. Er worden 
zonnevelden aangelegd en er wordt nagedacht over de mogelijkheden 
van windenergie. Ook huiseigenaren en huurders zitten niet stil. 

Boeskoolstroom is een energiecoöperatie van, voor en door 
Oldenzalers. Boeskool stroom werkt zonder winstoogmerk en legt met 
de postcode roosregeling zonnepanelen op daken van bedrijven en 
instellingen in de stad. Bert Huisjes, bestuurslid: “Onze projecten lopen 
goed, omdat we het echt samen doen. De opbrengsten blijven bij onze 
eigen inwoners en maatschappelijke organisaties. Door te investeren 
in zonne panelen word je deelnemer en lid van de coöperatie 
en bepaal je mede haar koers. Deelnemers ontvangen direct de 
financiële voordelen en profiteren 15 jaar lang van de teruggave van 
de energiebelasting.” Boeskoolstroom wil op deze manier duur zame 
energie voor iedereen in Oldenzaal en omstreken bereikbaar maken. 

Wilt u ook bijdragen aan een groen en duurzaam Oldenzaal? 
Kijk dan voor meer informatie op www.boeskoolstroom.nl. 

Essenkracht is ontstaan uit de Mijndorp2030-beweging in de 
gemeente Tubbergen. Hubert Boerrigter, secretaris: “Inmiddels zijn 
we een stichting van inwoners uit alle dorpen van de gemeente. 
We richten ons op duurzaamheid in brede zin en in het bijzonder op 
de energietransitie. We willen de duurzame agenda in de dorpen 
versnellen en zorgen dat de opbrengst van de energietransitie vooral 
in de eigen gemeenschap blijft. We zetten daarvoor samen met 
buurten of dorpen projecten op. In Langeveen en Albergen hebben we 
nu bijvoorbeeld duurzame energieprojecten met zon op dak lopen.” 

Essenkracht onderzoekt ook de kansen voor grootschalige 
projecten in zon en wind. Boerrigter: “Binnen de stichting zit 
veel kennis en ervaring op dit vlak. We zijn daarbij niet per 
definitie voor of tegen. Wij luisteren naar wat er speelt en zijn 
de stem van de inwoners. En als er bij projecten opbrengsten 
zijn, dan willen we die ook zo goed mogelijk veilig stellen voor 
onze gemeenschap.” Om met elkaar de schouders eronder te 
zetten, is Essenkracht altijd op zoek naar inwoners en partners 
die actief aan duurzaamheid willen bijdragen. Wilt u bijdragen, 
deelnemen of hebt u een initiatief voor een project? Kijk dan op 
www.essenkracht.nl voor meer informatie en contactmogelijkheden.

BOESKOOLSTROOM, 
ZONNE-ENERGIE VOOR IEDEREEN 

ESSENKRACHT: DE STEM VAN DE INWONERS

Onder het motto: “Greuner wördt 
’t nig” hebben de dorpsraden van 
Beuningen, Weerselo en Rossum 
de handen ineengeslagen met 
Energiecoöperatie Greuner. Greuner 
zet acties op in de gemeenten 
Dinkelland en Losser om energie 
duurzaam op te wekken en om 
energie te besparen. Er lopen 
nu drie postcoderoosprojecten 
voor zon op dak: bij Tuincentrum 
Kuipers in de Lutte, ‘t Trefpunt in 
Weerselo en de manege in Rossum. 
Tom Wagenvoort, voorzitter 
van de coöperatie: “Dat is goed 
voor de leefbaar heid van onze 
omgeving, goed voor het milieu 
en goed voor de portemonnee 
van deelnemende inwoners.”

Qua energiebesparing zet Greuner 
stevig in op voorlichting over isolatie 
en de gezamenlijke inkoop ervan. 
Met de actie “Gas terug”, tippen 
ze inwoners hoe gas te besparen 
door de CV-installatie bij te stellen. 
Ondertussen zit Greuner bij heel veel 
partijen aan tafel die zich ook op de 
energietransitie richten. Wagenvoort: 
“Met de dorpsraden, gemeenten, 
initiatiefnemers in duurzame energie 
en lokale ondernemers bespreken 
we regelmatig welke ontwikkelingen 
er zijn en hoe we daar eventueel op 
aan kunnen haken. Daarbij proberen 
we er vooral voor de inwoners te 
zijn.” Voor deze projecten zoekt 
Greuner ook regelmatig inwoners 
en ondernemers die willen 
investeren, of vrijwilligers die de 
groene boodschap willen helpen 
uitdragen. Enthousiast geworden? 
Ga dan naar www.greuner.nl.

GREUNER LEGT DE DAKEN VOL

ENERGIE INITIATIEVEN 
IN NOORDOOST TWENTE
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Eind 2009 deed Noord Deurningen mee aan de 
wedstrijd ‘duurzaamste dorp van Overijssel’ en begon 
een missie om het dorp energieneutraal te krijgen. 
Inmiddels is Energieneutraal Noord Deurningen een 
stichting die inwoners adviseert, bijvoorbeeld over 
isolatie en energieprestaties. Mede dankzij de stichting 
zijn op deze manier 22 woningen in Noord Deurningen 
verduurzaamd. Ook stond de stichting aan de basis 
van het opwekken van biogas in Noord Deurningen. 
Daar is inmiddels coöperatie IJskoud uit ontstaan.  

Willy Bruns, bestuurslid van de stichting: “De doel-
stelling in 2009 was om Noord Deurningen in 2020 
energieneutraal te krijgen. Dat is gelukt. Sterker nog, we 
produceren inmiddels meer energie dan we verbruiken. 
Vooral het biogas levert daar een grote bijdrage aan.” 
Ondertussen kijkt de stichting al lang weer vooruit en 
zit bij een breed netwerk van provincie, gemeente, 
onderzoekers, bedrijven en inwoners aan tafel om over 
duurzaamheid te lobbyen, te onderzoeken en waar 
mogelijk aan te jagen. Bruns: “We kijken samen met 
onze eigen inwoners en het opgebouwde netwerk 
waar kansen liggen. Door onze eigen buurt er actief 
bij te betrekken krijgen we 
een beter beeld van wat 
er gaande is en kom je er 
vaak goed uit met elkaar” 
Op www.duurzaam-nd.nl 
zijn alle actuele projecten en 
ontwikkelingen van Duurzaam 
Noord Deurningen te volgen.

Het begon met zes Denekampse 
melkveehouders die hun bedrijf wilden 
verduurzamen. Inmiddels is er de 
coöperatie IJskoud en vergisten de 
boeren elk op hun eigen erf biogas 
uit koeienmest. Dat gas kan samen 
zo’n 1 miljoen m3 aardgas vervangen. 
Dat staat gelijk aan het gasverbruik 
van ongeveer 900 huishoudens in 
een jaar. Het gas gaat in een gesloten 
systeem rechtstreeks van de vergisters 
naar twee bedrijven in Denekamp 
die zo hun panden verwarmen.

Martin Veldscholten, initiatiefnemer 
van de coöperatie en een van de 
biogasleveranciers: “Het is een 
ingewikkelde operatie met veel 
investeringen geweest, maar nu levert 
het ook veel op. Het biogas verkopen 
we. Het restproduct dat overblijft is 
vruchtbare voeding voor de grond en 
strooisel voor de ligboxen van de koeien. 
We besparen op kunstmest en op de 
inkoop van krachtvoer en we stoten 
minder stikstof, methaan en ammoniak 
uit. Dat is goed voor het milieu en levert 
ons als boeren veel voordeel voor de 
bedrijfsvoering op. Nu dit draait, kijken 
we als coöperatie samen met Energie 
van Noordoost Twente en nog een 
aantal partijen weer vooruit. We gaan 
onderzoeken of we het biogas rendabel 
kunnen omzetten naar groen gas. Als 
dat lukt, kunnen we met meer groepen 
boeren aan het ‘normale’ gasnetwerk 
gaan leveren. Dat zou voor Noordoost 
Twente wel eens dè oplossing voor 
aardgasvrij verwarmen 
kunnen zijn.”

Voor meer 
informatie: 
www.ijskoud.eu.

ENERGIENEUTRAAL NOORD DEURNINGEN 
MAAKT AMBITIE WERKELIJKHEID IJSKOUD, VAN KOEIENMEST NAAR BIOGAS

Op Landgoed Singraven in Denekamp wordt al 
eeuwenlang stromend water benut als kracht-
bron. Naast de oude watermolen uit 1448 met een 
koren- en houtzaagmolen, draait nu een spiksplin-
ternieuwe duurzame vijzelturbine. Die benut net 
als in het verleden waterkracht, maar nu voor het 
opwekken van elektrische energie. Gerrit Tijman 
op Smeijers, secretaris van de Coöperatie Duur-
zaam Singraven: “De eigenaar van het Landgoed is 
een stichting met een duurzame visie. Die had het 
idee om stroom uit water op te wekken en vroeg 
ons dit als project op te pakken en verder uit te 
werken. Dat bleek een heel karwei. Je praat dan 
over een mini-waterkrachtcentrale, dat is uniek in 

Oost Nederland.” Dankzij de vasthoudendheid van 
een werkgroep van bewoners op het landgoed, 
een aantal subsidies en een goede samenwer-
king met een projectbegeleider, het waterschap 
en technische partijen is het na een aantal jaren 
dan toch gelukt. De vijzelturbine draait sinds 
deze zomer en levert evenveel stroom op als 
gemiddeld 80 huishoudens per jaar verbruiken. 

Landgoed Singraven heeft naast de visvriendelijke 
vijzelturbine ook een biologisch landbouwbedrijf, 
biologische tuinderij en zonnepanelen op 
een ligboxenstal. Het landgoed van 465 
hectare groot is helemaal energieneutraal.

WATERKRACHT OP LANDGOED SINGRAVEN

Met de postcoderoosregeling 
kunnen burgers stroom afnemen 
bij een initiatief in hun eigen 
omgeving, dat duurzame 
energie opwekt. Zo kunnen 
mensen, verenigingen en (kleine) 
bedrijven die zelf geen geschikt 
dak hebben voor zonnepanelen, 
toch meeprofiteren van de 
energietransitie. Ze betalen 
door deelname aan een 
nabijgelegen energieproject 15 
jaar lang geen energiebelasting 
over hun elektriciteit. 

De postcoderoosgebied wordt 
bepaald door het postcodegebied 
waarin de productie-installatie 
voor de opwekking ligt. Dit gebied 
is het hart van de roos. Samen 
met alle aan dit hart grenzende 
4-cijferige postcodegebieden 
vormt dit het postcoderoos-
gebied. Iedereen die binnen 
de postcoderoos woont, kan 
deelnemen aan het project en 
zo minder betalen voor energie. 
Voor nieuwe projecten is er 
sinds 1 april 2021 een nieuwe, 
vergelijkbare, subsidieregeling. 

POSTCODEROOS 
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JAIMI VAN ESSEN: De Lutte is 
in het concept windbeleid van 
Noordoost Twente aangewezen 
als zoekgebied voor windturbines. 
Hoe is dat in het dorp ontvangen?
BENNY VISSCHEDIJK: Veel mensen 
weten niet wat er precies gaande is. Er zijn 
nog veel vragen. Online bijeenkomsten 
zijn er wel geweest maar in fysieke vorm 
werkt dat veel beter en is de opkomst 
aanzienlijk groter. Inwoners uit de hele 
gemeente Losser hebben behoefte 
aan informatie. En ze willen het gevoel 
hebben dat hun stem gehoord wordt.
VAN ESSEN: De bedoeling is dat we vanuit 
de gemeente naast online ook minstens vijf 
fysieke bijeenkomsten beleggen. Vanwege 
Covid-19 kon dit tot voor kort niet.
Wat al wel duidelijk naar voren komt, is dat 
iedereen in dit vraagstuk tegengestelde 
belangen heeft. De een zegt ‘zonneparken 
willen we niet, doe maar windmolens’, de 
ander zegt: ‘geen windmolens, liever biogas’. 
We staan aan de voorkant van een lang en 
groot traject richting duurzame energie. 
Zolang niet concreet is wat nu precies 
de mogelijkheden zijn en de bedoeling 
is, krijg je mensen moeilijk gemotiveerd 

om een mening te vormen. Daarom zijn 
fysieke bijeenkomsten inderdaad belangrijk 
om tijd en aandacht te besteden aan het 
sentiment dat daar op dat moment heerst.

In Duitsland staan ze ook over de grens, 
hoe kijken de inwoners daar tegenaan?”
DE MAN: Ze vragen zich af waarom 
de stroom niet gewoon daar vandaan 
komt. In Duitsland is het net overbelast 
en wij zitten nog maar op 10 %.
VAN ESSEN: Stroom delen met Duitsland 
kan inderdaad een optie zijn. Dan nog 
moeten we ook zelf iets doen om de 
doelstellingen te halen. Het is niet òf òf 
maar èn èn. Er is een mix van energie 
opwekkers nodig om grote pieken te 
reduceren en te voldoen aan onze taak. 
Een voorbeeld: De Gemeente Losser moet 
57 gigawatt uur aan duurzame energie 
opwekken. Het zonnepark in Overdinkel 
levert daarvan 16 gigawatt uur. Blijft er 
dus 41 over. Daarvoor hebben we twee 
of drie windmolens nodig, of drie grote 
zonneparken. Want een grote windmolen 
levert ongeveer dezelfde hoeveelheid 
elektriciteit als 15 tot 22 hectare zonneveld. 

Jammer genoeg dragen zonnepanelen 
op een particuliere woning niet bij aan 
de doelstelling - hoewel ze natuurlijk 
wel goed zijn voor de portemonnee van 
de eigenaar! Grotere projecten, vanaf 
45 panelen (15kW), tellen wel mee.

Wat zijn de grootste zorgen of 
bezwaren richting windturbines?
VISSCHEDIJK: Mogelijke gezondheids-
effecten vormen een zorg terwijl zicht-
vervuiling het grootste bezwaar is. En 
niet alleen het zicht. Het zoemende 
geluid geeft geluidsoverlast en de wieken 
brengen bij het draaien een schaduw 
mee, de zogeheten slagschaduw.

Zijn er ook mensen die kansen zien of het 
wel prima vinden als er windmolens komen?
VISSCHEDIJK: Alleen boeren die 
windmolens op hun eigen land 
laten plaatsen.
VAN ESSEN: Boeren zoeken  
inderdaad neveninkomsten. Sommige 
agrarische ondernemers beginnen 
bijvoorbeeld een zorgboerderij, een 
camping of denken aan het opwekken 
van duurzame energie als verdienmodel. 
Dat maakt de energietransitie ook 
interessant: we willen niet alleen 
groene stroom, maar kunnen ook de 
revenuen hier in de gemeente houden 
door opbrengsten eerlijk te verdelen.

Het windbeleid is nog in concept, 
wat zouden jullie inwoners en ons als 
gemeente daarover willen meegeven?
VISSCHEDIJK: Door informatie te 
verstrekken en aan te vullen met feiten en 
onderzoeken, kunnen we onduidelijkheden 
onder inwoners de wereld uit helpen. 
Wat ons betreft dus communiceren, 
communiceren, communiceren. 
VAN ESSEN: En vanuit onze kant, 
informeren, informeren. Dat doen 
we al maar we gaan er nog meer 
en uitgebreider mee bezig.

Om de klimaatdoelstellingen in 2050 te halen, zijn duurzame 
energiebronnen nodig. Windturbines vormen een belangrijk 
onderdeel van de beoogde energievoorziening, ook in Noordoost 
Twente. In de zoekgebieden houden de windmolens en met name 
de vraag waar deze te plaatsen, de gemoederen flink bezig. De 
gemeenten zijn hierover in gesprek met de dorpsraden en kernraden. 
Wethouder Duurzaamheid van Losser, Jaimi van Essen en Benny 
Visschedijk, voorzitter van de Dorpsraad De Lutte bespreken de 
vragen en zorgen die hen en de inwoners bezig houden. Con de Man, 
secretaris van de Dorspraad de Lutte, schuift aan bij het gesprek.

‘VRAGEN ONDER INWONERS TE LIJF MET 
INFORMATIE, FEITEN EN ONDERZOEKEN’

WETHOUDERS IN GESPREK

Wethouder Jaimi van Essen (links) en Benny Visschedijk

JAIMI VAN ESSEN
WETHOUDER DUURZAAM IN LOSSER

&
BENNY VISSCHEDIJK 
& CON DE MAN
VAN DORPSRAAD DE LUTTE
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ERIK VOLMERINK: Hoe kunnen we het klimaat 
nog redden? Wat zijn de rollen hierin voor de 
overheid, het bedrijfsleven en de inwoners?
EDMOND GEERS: Ik denk dat het klimaat redden 
wel mogelijk is. We moeten ons niet bang laten 
maken door de situatie en gebruik maken van de 
huidige techniek. Innovatief denken en handelen, 
van daaruit een markt creëren met behulp van 
subsidies om initiatieven aan te jagen, is hiervoor 
essentieel. Wanneer die markt ontstaat en na 
verloop van tijd rendeert kan de subsidie eraf.
VOLMERINK: Eens. We zijn allemaal aan zet. We 
hebben allemaal, inwoners, bedrijven en overheid 
onze eigen, bepaalde rol vanuit eigen motivatie. 
Waarbij gemeenten faciliteren en informeren. 
Gemeenten hebben als opdracht: ‘zon op daken, 
zonnevelden en windenergie’. Dat is momenteel 
een grote discussie. De strenge kaders vanuit de 
overheid maken het ook behoorlijk lastig. Financiële 
ondersteuning, zoals subsidies en leningen, is dus 
uiterst belangrijk om inwoners te kunnen laten 
participeren. Die zijn er gelukkig ook, zoals de 
energiebespaarlening Overijssel vanuit de provincie. 
Niet iedereen heeft immers geld op de plank voor 
bijvoorbeeld het laten plaatsen van zonnepanelen. 
Ik zie het als taak van overheid en gemeenten om te 
zorgen dat inwoners en bedrijven kunnen aanhaken.

Er ligt een opdracht vanuit het rijk en 
Provincie om voor 2030 met oplossingen 
te komen. Zien wij ook oplossingen?
GEERS: Het mogelijk maken van energieopslag zou 
een grote stap voorwaarts zijn. Bij het opwekken 
van wind- en zonne-energie ontstaan hoge pieken 
en diepe dalen. De uitdaging is om continuïteit te 
bewaren. Onder andere door de vrijgekomen energie 
in piektijden op te slaan en in daluren te gebruiken. 
Energieopslag, in bijvoorbeeld batterijen en accu’s is wel 
mogelijk maar op dit moment nog niet rendabel en te 
duur. Bovendien, wat doen we over 20, 30 jaar met die 
batterijen en accu’s? Momenteel zijn er onderzoeken 

Het klimaat verandert met als gevolg dat we anders met energie moeten omgaan. Gemeenten kregen 
vanuit de overheid de opdracht om met een plan te komen om dit voor 2030 te kunnen realiseren. 
Iedereen wil energie blijven gebruiken en snapt dat er schone energie moet komen. Dan rijst de vraag: 
zijn we klimaat ontkenners of gaan we er wel actief mee bezig? En als we er wat aan gaan doen, 
welke rol en welke keuzes hebben we dan? Wethouder Duurzaamheid Erik Volmerink van Tubbergen 
gaat hierover de dialoog aan met Edmond Geers van de Dorpsraad Langeveen en Essenkracht.

‘ENERGIEOPSLAG ZOU EEN 
GROTE STAP VOORWAARTS ZIJN’

WETHOUDERS IN GESPREK

ERIK VOLMERINK

EDMOND GEERS

WETHOUDER DUURZAAM IN TUBBERGEN 

DORPSRAAD LANGEVEEN 
EN ESSENKRACHT

&

gaande naar het omzetten van restenergie in waterstof. 
Ook dat zou een enorm goede oplossing zijn. 

Rijksoverheid en provincie zetten in op windmolens, 
zon op dak en zonnevelden. Ze willen snel en veel 
resultaat. Als gemeenten worstelen we behoorlijk 
met (weerstand tegen) windmolens en zonnevelden. 
Ondertussen geeft Enexis aan dat er qua netwerk in 
Tubbergen nu geen ruimte is om zon (ook op daken) 
verder uit te breiden. Wat vinden jullie daar van?
GEERS: Ten eerste vind ik het merkwaardig dat 
de huidige zoekgebieden grotendeels liggen in 
gebieden met het minste stroomverbruik, zoals in 
Langeveen. Om de opgewekte energie van de beoogde 
windmolens hier naar de steden te transporteren, zijn 
er kilometers kabels nodig. Die zijn immens duur dus 
is er weer subsidie nodig. Dat moet zonder kunnen.
VOLMERINK: Om aan te jagen kan dat wel. 
Maar uiteindelijk moeten de maatregelen 
zichzelf terugverdienen. Ik ben van mening 
dat daar waar veel energie verbruikt wordt, 
dichtbij oplossingen moeten komen. Verplicht 
zon op dak als een van de vereisten.
GEERS: Stil blijven zitten en afwachten is geen 
optie. We moeten wel wat doen. Dat er snel resultaat 
moet komen valt echter te betwisten. Te snel en 
overhaast te werk gaan is niet goed, neem de tijd. 
Een energietransitie is niet niks. Kijk naar Duitsland, 
daar zijn ze al 25 jaar bezig en gaat de overgang veel 
geleidelijker. Maar zij hebben het netwerk wel in orde. 
In december 2015 is het klimaatakkoord ondertekend. 
Voordat het bij de burgers geland is, ben je een paar jaar 
verder. En dan ineens moet in Nederland met stoom 
en kokend water naar mogelijkheden voor duurzame 
energie worden gezocht. Terwijl ontwikkelingen 
richting toepasbaarheid op zich laten wachten. 
VOLMERINK: Vanuit het Rijk krijgen wij de 
opdracht om meer duurzame energie op te 
wekken. Tegelijkertijd is het energienetwerk 
er (nog) niet op ingericht. Dit werkt natuurlijk 
ontzettend demotiverend! Dit is hetzelfde als 

een auto hebben maar er zijn geen wegen om 
over te rijden. Daar zijn wij over in gesprek.

Mag je deze opdracht voor lokale groene 
energie opwek wel van gemeenten en 
inwoners vragen? Of moet je het juist lokaal 
neerleggen en daar de dialoog aangaan?
GEERS: Ja. Maar dan de haast achterwege laten 
en inwoners goed informeren. Dan krijg je meer 
begrip en een groter en vooral stabieler draagvlak.
VOLMERINK: Beide. Door de opdracht aan 
gemeenten en inwoners te geven kun je je eigen 
lokale beleid bepalen. Met de lusten èn de lasten 
en kijken wat bij je gemeente past. Om dit beleid 
te maken is een dialoog met onze inwoners nodig. 
Draagvlak creëren gaat met horten en stoten.

Stel dat we er lokaal niet uitkomen en 
de provincie grijpt in met plannen voor 
windmolens. Hebben wij lokaal dan gefaald?
GEERS: Absoluut niet. Wanneer de Provincie 
de regie overneemt, lopen zij tegen dezelfde 
problemen aan als de gemeente.
VOLMERINK: Bij overname door de Provincie 
komen de lusten in het gedrang. Onherroepelijk 
leidt dit tot meer verdeeldheid en weerstand. 
Dat moeten we zien te voorkomen. 

Windturbines zijn een verdienmodel. In andere 
gemeenten wordt dat ook wel coöperatief 
opgepakt, zodat de winst in de eigen omgeving 
blijft als financiële impuls voor leefbaarheid. Bieden 
nieuwe opwek met wind of zon lokaal ook kansen? 
Bijvoorbeeld in combinatie met de plannen voor 
een nieuwe Multifunctionele Accommodatie?
GEERS: Er is zeker potentie voor een coöperatie. 
In Langeveen zal daar ongetwijfeld een initiatief 
op komen. Op korte termijn kan dit helaas niet 
worden opgenomen in de exploitatiekosten voor 
de nieuwe multifunctionele accomodatie. 
VOLMERINK: De gemeente Tubbergen is een 
onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor 
een energiecoöperatie, al dan niet gemeentelijk 
van opzet. Vanuit Noordoost Twente zou dat een 
mooi vehikel zijn voor de verdeling van de lokale 
opbrengst, de lusten dus. Rond oktober 2021 hopen 
we een concept klaar te hebben. Hierin belichten 
we alle facetten van een coöperatie, inclusief 
de winstverdeling en het juridische aspect.

Wat is belangrijk in aanloop naar de energietransitie?
GEERS: Blijven innoveren en inwoners informeren. 
VOLMERINK: En dat is precies waar onze 
prioriteit ligt. Daarom houden we vanaf september 
bijeenkomsten in alle gebieden die als zoekgebied 
aangemerkt staan. In Tubbergen is dat in Langeveen, 
Manderveen en de Weiteman. De opzet is om te 
inventariseren waar de behoeftes liggen en hoe we 
het samen gaan doen. Zodra er nieuws is inzake 
de energietransitie dan nodigen wij hen uit.

Wethouder Erik Volmerink (links) en Edmond Geers
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Iedereen wil in een fijn en comfortabel huis wonen. Waar het 
in de winter aangenaam warm is en in de zomer lekker koel. 
En het liefst met een zo laag mogelijke energierekening!
Energie besparen begint bij uzelf. U kunt veel verschillende 
maatregelen treffen; van klein tot groot. De ‘kleine’ bespaartips 
hieronder leveren meteen resultaat op. Wilt u uw woning 
verduurzamen, maar weet u nog niet wat voor u de beste 
oplossingen zijn? Of waar u moet beginnen? Op het digitale 
Energieloket van de Noordoost Twentse gemeenten (www.
duurzaambouwloket.nl/noordoosttwente) vindt u uitgebreide 
informatie en een stappenplan. Ook kunt u hier gratis advies 
van een (vrijwillige) wooncoach aanvragen. Er zijn diverse 
partijen die betaald professioneel maatwerkadvies leveren. 
Zij ontzorgen u ook bij de uitvoering van de plannen.

WAT KUNT U ZELF DOEN?

ZELF AAN DE SLAG?
MAAK UW HUIS ENERGIEZUINIG EN COMFORTABEL

BESPAARTIPS OM DIRECT TOE TE PASSEN
APPARATEN UIT ZETTEN
Zet apparaten helemaal uit en laat ze niet onnodig 
lang opladen. Met een stand-by-killer voorkomt u 
‘sluipverbruik’ van uw televisie, of ander apparaat. 
En het is nog veilig ook: de kans op brand wordt 
kleiner en mocht de bliksem inslaan, dan beschermt 
de stand-by-killer de televisie hier tegen. 
Nieuwe koel-vriescombinaties hebben een 
energiezuinige stand. Als u langere tijd weg bent, 
bijvoorbeeld tijdens vakanties, kunt u hiermee het 
vriesgedeelte aan laten en de koelkast uit zetten. 

ENERGIEZUINIGE APPARATEN
Bijna 40 procent van de gemiddelde energie-
rekening gaat op aan elektriciteit. Let bij de aanschaf 
van een nieuwe wasmachine, droger of ander 
huishoudelijk apparaat op het energielabel. Een 
zuiniger apparaat is vaak duurder, maar betaalt 
zich terug via uw energierekening. Vervangt u 
bijvoorbeeld een 20 jaar oude koelkast door een 
nieuwe met minimaal label B, dan levert dat al 
snel 60 euro aan energiebesparing per jaar op!

CV-INSTALLATIE WATERZIJDIG INREGELEN
Nog nooit van gehoord? Dat is niet vreemd. 
Uit onderzoek blijkt dat ruim 75 procent van de 
verwarmingsinstallaties in ons land niet goed of zelfs 
zeer slecht is ingeregeld. Waterzijdig inregelen is 
het in balans brengen van de cv-installatie. Door de 
radiatoren te voorzien van speciale radiatorknoppen 
stroomt er altijd de juiste hoeveelheid water door. 
Tegelijk wordt ook de aanvoertemperatuur van 
het water optimaal ingesteld. Zo wordt het in 
alle verwarmde ruimtes op een energiezuinige 
manier aangenaam warm. Het inregelen kunt u 
het beste aan een goede installateur overlaten. 
Het kan u wel 5 tot 15% gasbesparing opleveren. 
Vraag er naar bij de volgende onderhoudsbeurt!

Verwarm geen kamers waar je bijna nooit komt

Zet apparaten ‘s nachts uit in plaats van op slaapstand

Monteer een brievenbusklep

Plaats een deurdranger op de deur

Schaf een waterbesparende douchekop aan

Vervang alle lampen in huis door LED lampen

Plaats of vervang tochtstrips rondom ramen en deuren

Plaats radiatorfolie achter de radiatoren

Vervang oude koelkasten en diepvriezen

Zet je CV ketel op 60 graden

Laat uw CV installatie waterzijdig inregelen 

Gebruik de energiezuinige stand van koel/vriescombinaties

Douche korter met een douchetimer
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We weten nog niet hoe we in de toekomst de huizen in onze regio gaan verwarmen. Wordt 
uw wijk aangesloten op een warmtenet? Krijgt u groengas via uw aardgasaansluiting? Of 
wordt u onafhankelijk met een eigen warmtepomp? Het is nog allemaal in onderzoek. Wat 
we wel weten is dat het altijd zinvol is om woningen en andere gebouwen goed te isoleren. 
Zowel voor energiebesparing als voor een comfortabeler huis. Hoe pakt u dat aan? U kunt 
stap voor stap maatregelen nemen die uw woning voorbereiden op een duurzame toekomst. 

WAT KUNT U ZELF DOEN?

DE VOORDELEN VAN 
EEN ENERGIEZUINIG HUIS

GEVEL-, VLOER- EN 
DAKISOLATIE
Uw woning ‘een warme jas 
aantrekken’ zorgt direct voor 
meer wooncomfort én een 
lagere energierekening. U 
kunt uw gevel, vloer en dak 
isoleren, maar ook HR++ of 
triple glas zorgt voor isolatie. 
Gaat u flink isoleren? Denk 
dan ook aan goede ventilatie.
 
ZONNEPANELEN
Met zonnepanelen wekt u 
zelf duurzame energie op. 
Daken met een ligging op het 
zuiden, oosten en westen zijn 
geschikt voor zonnepanelen. 
Er zijn zelfs speciale 

installaties die goed werken als 
er schaduw op uw dak komt! 

ZONNEBOILER
Een zonneboiler maakt warm 
water met de energie van 
de zon. Zonnecollectoren 
op het dak verwarmen het 
water dat in een boilervat in 
huis wordt opgeslagen. In de 
zomer kan de zonneboiler al 
uw warme water leveren.

ISOLERENDE KOZIJNEN 
EN BUITENDEUREN
Gaat u glas vervangen door 
HR++ of driedubbel glas? En 
hebben de kozijnen ook hun 
beste tijd gehad? Denk dan 

eens aan isolerende kozijnen 
en buitendeuren. Want ook hier 
gaat warmte naar buiten en 
kunt u dus energie besparen.

WARMTEPOMP
Een warmtepomp gebruikt 
buitenlucht, warmte uit de 
bodem of uit oppervlaktewa-
ter om een huis te verwarmen. 
Een warmtepomp is wel één 
van de laatste stappen in het 
proces van het verduurza-
men van een woning. Eerst 
moet u ervoor zorgen dat u 
zo weinig mogelijk energie 
nodig heeft door goed te 
isoleren en energiezuinige 
apparaten te gebruiken.

•  MEER WOONCOMFORT

•  LAGERE ENERGIELASTEN

•  WAARDESTIJGING VAN UW WONING

•  EEN SCHONER MILIEU

HET BELANG VAN 
GOED ISOLEREN
Goede ventilatie zorgt 
ervoor dat schadelijke 
stoffen uit de binnen-
lucht worden afgevoerd 
en dat vochtige lucht 
uit de ruimte verdwijnt. 
Binnenlucht wordt na-
melijk snel vochtig door 
transpiratie, uitademen, 
koken en douchen.

SAMEN GROENE 
ENERGIE OPWEKKEN
Een interessante manier 
om uw energieverbruik 
te verduurzamen is door 
samen met anderen 
groene energie op 
te wekken. U kunt 
bijvoorbeeld deelnemen 
in een coöperatie. 
Kijk ook op pagina 16 
en 17 van deze krant.

Kijk voor meer informatie op 
www.duurzaambouwloket.nl/
noordoosttwente

STAP VOOR STAP EEN TOEKOMSTBESTENDIGE WONING
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Wist u dat elke gemeente vroeger een eigen energiebedrijf had? Elektriciteit was 
nieuw, net als de gloeilamp die snel populair werd. De gemeenten voelden zich 
geroepen om alle huizen en bedrijven aan te sluiten op het elektriciteitsnetwerk. 
Dus ging de schop de grond in en werd de gemeente energieleverancier. 
Er is in 135 jaar veel veranderd; die gemeentelijke energiebedrijven 
zijn beetje bij beetje gefuseerd tot grote energiereuzen. Toch  
zijn er ook nu weer ideeën over een regionaal energiebedrijf 
-maar dan in een modern, duurzaam jasje.

REGIONAAL ENERGIEBEDRIJF 
BACK TO THE FUTURE? De gemeenten in Noordoost 

Twente onderzoeken momen-
teel samen of ze zo’n modern 
energiebedrijf willen oprichten. 
Daarmee willen ze initiatieven 
aanjagen, die commerciële 
organisaties niet oppakken, 
maar die wel bijdragen aan het 
opwekken van meer duurzame 
energie. Ze verwachten dat ze 
op die manier het opwekken 
van duurzame energie kunnen 
versnellen. Daarom willen de 
gemeenten alle voor- en na-
delen in beeld hebben. Is het 
rendabel? Gaat dit werken? Hoe 
dan precies? En hoe kunnen in-
woners en bedrijven meedoen?

De gemeenten kunnen bijvoor-
beeld helpen bij het opwekken 
van veel meer zonne-energie. 
In elke gemeente zijn veel 
lege daken. Als je al die daken 

benut om zonne-energie op 
te wekken, produceer je veel 
meer duurzame energie. Maar 
niet alle eigenaren willen 
investeren in zonnepanelen. In 
zo’n situatie kan de gemeente 
-met toestemming van de 
eigenaar- zonnepanelen 
plaatsen. De eigenaar krijgt 
voor het gebruik van het dak 
een vergoeding. De opgewekte 
stroom verkoopt de gemeente 
aan een energieleverancier 
en de opbrengsten kunnen 
gebruikt worden om dit 
idee verder te laten groeien. 
Een ander idee is dat de 
gemeenten dit samen met 
de lokale energiecoöperaties 
doen. Van een coöperatie 
kan iedere inwoner lid 
worden en zo kan iedereen 
meedoen én meeprofiteren 
van de opbrengst. 

Zodra dit onderzoek is afgerond, kunt u het lezen op 
www.energievannoordoosttwente.nl

Gemeentelijk Energiebedrijf

GEB

WWW.DUURZAAMBOUWLOKET.NL/
NOORDOOSTTWENTE

HET DIGITALE ENERGIELOKET VAN NOORDOOST TWENTE 
HELPT U OP WEG VOOR EEN ENERGIEZUINIG HUIS

Er zijn veel 
mogelijkheden voor 
subsidies en leningen 
voor aanpassingen 
aan uw woning. 
Ook hiervoor kunt 
u terecht op het 
digitale Energieloket!
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MAANDLASTEN NAAR 
BENEDEN: EEN VOORBEELD

Door energiebesparende producten in gebruik te nemen bespaart u 
energie en dus ook geld. We nemen hier als voorbeeld de waterbesparende 
douchekop onder de loep. Volgens Milieu Centraal wordt in een gemiddeld 
huishouden 80 procent van het warme water gebruikt om te douchen. In veel 
huishoudens hangen nog douchekoppen met een vrij hoog waterverbruik: 
gemiddeld gebruikt een douchekop circa 9 tot 11,5 liter per minuut (dan 
hebben we het nog niet over een regendouche!). Door een waterbesparende 
douchekop te gebruiken kan het water- en energieverbruik met 30 tot 
50% worden teruggebracht. Afhankelijk van het aantal gezinsleden en het 
aantal douchebeurten per dag is een waterbesparende douchekop binnen 
enkele jaren of zelfs binnen enkele maanden terug te verdienen! Schaft u 
de douchekop ‘gratis’ aan met de bon, dan begint u direct met besparen.

BON VAN NOORDOOST TWENTE

Met de bon kunnen de huiseigenaren 
bijvoorbeeld ledlampen, radiatorfolie, 
tochtstrips of een energiebesparende 
douchekop aanschaffen. De 
bon kan worden ingewisseld bij 
de online Bespaarshop (www.
bonvannoordoosttwente.nl/
bespaarshop) of bij de bouwmarkten 
in de vier gemeenten. De Hubo-
bouwmarkten in Dinkelland, Losser en 
Oldenzaal doen mee, net als Gamma 
in Oldenzaal en Praxis in Tubbergen. 
De bouwmarkten bieden een ruimer 
assortiment dan de online Bespaarshop. 
Huiseigenaren die de energiebesparing 
wat grootser willen aanpakken kunnen de 

bon ook gebruiken voor een uitgebreid 
professioneel advies-op-maat voor 
het verduurzamen van hun woning.
De bon moet in één keer worden gebruikt.

HANGT UW BON NOG 
OP HET PRIKBORD?
Enkele duizenden mensen hebben de 
bon al ingewisseld, maar de bon hangt 
ook nog bij velen op het prikbord. U 
kunt de tijd nemen om te bedenken 
hoe u de bon wilt besteden, want hij 
is tot het einde van het jaar geldig. 
Maar vergeet de bon niet, want € 80 
weggooien is zonde! Een vergelijkbare 
actie voor huurders volgt later dit jaar.

In mei en juni 2021 viel bij alle huiseigenaren in de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen 
een bon met een waarde van € 80 in de brievenbus; de Bon van Noordoost Twente. Met deze 
bon bieden de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen huiseigenaren een 
financieel steuntje in de rug om thuis met energiebesparing aan de slag te gaan.

DE BON VAN 
NOORDOOST TWENTE

80 EURO VOOR ENERGIEBESPARING

Bij vrijwel alle radiatoren gaat een groot gedeelte van de 
afgegeven warmte (straling, geleiding en stroming) verloren 
via de buitenmuren. Om er voor te zorgen dat de warmte 
die van de radiatoren afkomt niet in de muur verdwijnt, 
kunt u gebruik te maken van radiatorfolie. Dit is een dunne 
reflecterende folie die op de muur of tegen de radiator 
aan geplakt kan worden. De werking van radiatorfolie is 
gebaseerd op het reflecteren van warmtestraling die van de 
radiator afkomstig is. Radiatorfolie is een kleine ingreep die je 
doorgaans binnen een korte periode al kunt terugverdienen 
én het is heel gemakkelijk zelf aan te brengen.

Volgens Milieu Centraal geeft radiatorfolie een besparing 
van circa 10 m3 gas per m2 aangebracht folie. Hierdoor 
zal de investering in radiatorfolie (€ 10 tot € 20 voor een 
pakketje) binnen één winter terugverdiend zijn. ‘Koopt’ u de 
folie met de Bon van Noordoost Twente, dan is de besparing 
direct voor uw portemonnee! Let op: de folie vindt u niet 
in de online Bespaarshop, wèl in de bouwmarkten. 

RADIATORFOLIE



1 3Energiebesparende 
producten uit onze 
online bespaarshop
(beperkt assortiment) (uitgebreid assortiment)

Een adviesgesprek 
over de verduurzaming 
van uw woning

Ga naar de Bespaarshop op 
www.bonvannoordoosttwente.nl 
en bestel één van de samengestelde 
boxen of stel uw eigen box samen met 
producten tot een maximum van €80.

2 Energiebesparende 
producten uit uw 
lokale bouwmarkt

Ga met deze bon naar de bouw-
markt in uw gemeente en bestel 
daar tot €80 gratis kleine energie-
besparende producten. Volg hierbij 
de richtlijnen van het RIVM.

Vraag een adviesgesprek aan met 
betrekking tot de verduurzaming 
van uw woning (bijv. zonnepanelen, 
muurisolatie etc.) bij adviesbureau 
Dichtbij Duurzaam.

Heeft u de bon
al ingeleverd?

Meer informatie:
bonvannoordoosttwente.nl
of bel  088-5848 103

Denekamp,  Losser en Oldenzaal

Oldenzaal Tubbergen

Alle huiseigenaren in de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen hebben in mei of 

juni 2021 per post de Bon van Noordoost Twente ontvangen. De bon heeft een waarde van €80 en kan 
online (beperkt assortiment) of bij de lokale bouwmarkten (uitgebreid assortiment) worden gebruikt voor 
de aanschaf van energiebesparende producten, zoals bijvoorbeeld ledlampen, radiatorfolie, tochtstrips of 
een energiebesparende douchekop. 
Door de energiebesparende producten te gebruiken werken we samen verder aan een duurzame toekomst. 
En natuurlijk bespaart u niet alleen energie, maar ook geld! Wie het groter aan wil pakken, kan kiezen voor en 
professioneel adviesgesprek over de beste verduurzamingsmogelijkheden voor de eigen woning.

De bon is geldig tot en met 31 december 2021 en moet in één keer gebruikt worden. Later dit jaar volgt een 
vergelijkbare actie voor huurders.

Hoe kunt u de bon besteden?

Maak
gebruik
van ditCADEAU!


