
 
 

 
 
 
Schriftelijke Vragen artikel 59 RvO 
Provinciale Staten Overijssel  
 

 
Datum  : 5 maart 2020 
 
Naam & fractie : Yvonne Koolhaas 
 
Onderwerp : Gezamenlijke invulling Regionale Energie Strategieën 
 
 
Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel 
 
Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen  schriftelijk 
te beantwoorden: 
 
 
De Tubantia kopte op 5 maart 2020: ‘Zestien locaties voor windparken in Twente, twee gemeenten 
trekken eigen plan’. In het artikel wordt gesproken over het feit dat niet door alle gemeenten is 
ingestemd met de startnota van de RES. Rijssen -Holten heeft deze ter kennisgeving aangenomen 
en geschreven wordt dat de Hof van Twente dit voorbeeld mogelijkerwijs volgt.  
 
De VVD Overijssel wil dat er binnen de landelijke afspraken gezamenlijk met partners, zoals 
gemeenten, regie wordt gehouden op hoe de energietransitie wordt vormgegeven. Dat betekent dat 
in deze transitie naast de draagkracht van onze inwoners, expliciet rekening wordt gehouden met de 
ruimtelijke kwaliteit van Overijssel - waarbij dus nadrukkelijk en gezamenlijk wordt overwogen waar 
windmolens en zonnepanelen worden geplaatst.  
.  
 
Naar aanleiding van bovenstaand artikel hebben wij dan ook de volgende vragen:  
 

1) Is GS bekend met bovenstaand artikel waarin wordt beschreven dat Rijssen-Holten en Hof 
van Twente niet (gaan) instemmen met de RES-startnota?  

2) Weet GS of er meer gemeenten in Overijssel zijn die het overwegen niet in te stemmen met 
deze RES-startnota? 

3) Wat is de mening van GS over het niet instemmen van deze gemeenten?  
4) Kan GS aangeven of zij een risico ziet in het borgen van de ruimtelijke kwaliteit van 

Overijssel op het moment dat er geen gezamenlijk plan wordt opgesteld vanuit de RES-
regio’s, maar dat gemeenten met losse plannen komen?  

5) Op welke manier zet GS zich in om te komen tot 1 RES strategie in Twente en West-
Overijssel, waar alle gemeenten bij betrokken zijn? 



 
 

 
Dit format mailen naar statengriffie@overijssel.nl 

 

mailto:statengriffie@overijssel.nl

