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Betreft :   Onduidelijkheden over communicatie zoekgebieden 

Geacht college, 

Afgelopen woensdagavond, 28 april, is er op verzoek van bewoners van Dalmeden (Weerribben) 
een zoomvergadering met de gemeenteraad belegd. Tot verwondering van een aantal aanwezige 
raadsleden, maar ook van de leden van het actiecomité groengras.geen.zwartglas, was de 
verantwoordelijke wethouder Bruggink (D66) hierbij niet aanwezig. Een aantal vragen konden 
daardoor niet beantwoord worden. Ook bleek dat er nogal wat verschillende uitleg wordt gegeven 
door raadsleden over de gang van zaken wat de duidelijkheid niet te goede kwam. 

Het was verder een goede bijeenkomst maar ´veel´ vragen bleven toch liggen daarom via deze weg 
graag uw antwoorden.  

Ondergetekende heeft de volgende vragen: 

1. Er ontspon zich een discussie over het verschil tussen het doel van 67GWu en 156 GWu
(Gigawatuur). Volgens de gemeente Hengelo zou het doel zijn dat over 10 jaar 67 GWu
electrisch en duurzaam opwekt moet worden via zonnepanelen op daken, zonnevelden en
windturbines. Ook geeft de gemeente aan dat in 2030 het doel 156 GWu is.

Wat is nu het werkelijke (harde) doel en wat wordt wel meegetelt en wat niet? Er is namelijk 
verwarring of zonnepanelen op daken van woningen wel of niet worden meegerekend om het 
gestelde doel te bereiken. Gezien de gekregen informatie zou deze toch gewoon meegeteld 
moeten worden? Volgens (college)raadsleden niet. Graag duidelijkheid hierover.  

2. Volgens het actiecomité zouden ambtenaren tegen hun hebben aangegeven dat er een
breed draagvlak zou zijn voor de aangegeven zoekgebieden. Het bevreemdt hun maar ook
ondergetekende omdat in de verstrekte memo van een ambtenaar van de sector/afdeling
FYS juist wordt aangegeven dat er veel zorgen zijn en dat er flink wat reacties zijn
binnengekomen van bezorgde inwoners. Ook hebben zich betrokkenen vanuit allerlei wijken
zich gemeld bij raadsleden met de zorgen over de gekozen zoekgebieden. Kunt u aangeven
waar de uitlatingen van de ambtenaren op gebasseerd zijn? Is er een breed onderzoek
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geweest onder de bevolking en zo ja kunt u dit onderzoek verstrekken aan de 
gemeenteraad? 

3. Kunt u aangeven wat precies de criteria zijn voor het bepalen van de zoekgebieden? Wordt 
rekening gehouden met stankzones of tellen die niet mee? Hoe staat het met 
natuurgebieden? Als die er zijn, kunt u die dan aan de gemeenteraad verstrekken? We 
hebben wel al een gebiedskaart gekregen. Kan de criteria en gebiedskaart ook aan 
actiecomité verstrekt worden? Volgens de woordvoerders van het actiecomoté zouden zij 
daar om gevraagd hebben maar deze werden niet verstrekt. Waarom eigenlijk niet? 

4. Verder verwijst het actiecomité naar een verkoopbrochure (april 2021) van de nog te 
verkopen kavels waar ze wonen waarin o.a. wordt aangegeven dat er sprake is van een 
uniek stukje Hengelo waar je landelijk kunt wonen. De nieuwe bewoners kunnen dan 
genieten van akkers, weilanden, houtwallen, bosjes en veel ruimte voor water maar er staat 
niets in over eventuele genieten van zonnevelden in hun achtertuin. Is dit niet misleidend? Dit 
wordt namelijk ook zo gevoeld bij de huidige bewoners. Zouden de potentiele kopers niu al 
niet geinformeerd moeten worden over het feit dat er eventueel zonnevelden kunnen komen? 
Zo ja, wanneer gaat dit gebeuren? Zo nee, waarom niet? 
 

 
Ondergetekende ziet met belangstelling uw reactie tegemoet 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
Leo Janssen  
Onafhankelijk Raadslid 
Gemeente Hengelo 
 
 


