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Geachte raadsleden,
Op 9 juli 2019 hebben wij besloten mee te doen met het pilotproject Verkenning grootschalige
energieopwek A35 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Wij willen u hierover graag nader informeren.
Voor een bijdrage aan de energietransitie, voortvloeiend uit het Klimaatakkoord, heeft het ministerie
van Infrastructuur en Waterstaat in 2018 door Rijkswaterstaat een voorverkenning laten uitvoeren naar
de mogelijkheden van grootschalige energieopwekking langs de A35 in Twente. De gemeenten in
Twente langs de A35 hebben hier aan deelgenomen.
Dit initiatief vloeit voort uit het pilotprogramma “Hernieuwbare energie” van het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat.
Het Rijk is bereid haar gronden langs de A35 hiervoor beschikbaar te stellen.
De resultaten van deze voorverkenning zijn vastgelegd in het document “Ruimtelijke Visie
Energiecorridor A35”. Deze Ruimtelijke Visie geeft uitsluitend aan waar mogelijke kansen liggen voor de
opwek van duurzame energie. De Visie bevat ontwerpprincipes en schetsen voor de inpassing van
energielandschappen langs de A35 en moet gezien worden als inspiratie voor de invulling van de
duurzame energie-ambities van gemeenten.
Bij schrijven van 13 mei 2019 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ons verzocht hen
te laten weten of Almelo bereid is deel te nemen aan de verkenningsfase van het pilotproject A35.
Op 20 mei 2019 heeft overleg plaatsgevonden tussen Rijkswaterstaat en de gemeenten Wierden en
Almelo. De portefeuillehouders ruimtelijke- en duurzame ontwikkeling van beide gemeenten hebben de
intentie uitgesproken deel te nemen aan de pilot en de initiatieven op elkaar af te stemmen.
De deelname aan het Pilotproject verkenning grootschalige energieopwek A35 houdt een nader
onderzoek in naar de haalbaarheid, draagvlak en realisatie van de mogelijkheden voor grootschalige
energieopwek langs de A35, zowel zon als wind.
Hiermee kan een bijdrage worden geleverd aan het Programma Duurzaamheid, de Regionale Energie
Strategie Twente en aan de doelen van het Klimaatakkoord.
Wij zullen u op de hoogte houden van de voortgang en resultaten van onze deelname aan de pilot.
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