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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsbijeenkomst met 
omwonenden zoekgebieden 

3239860  1 juni 2021 

Geachte heer Janssen, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

Met deze brief geven wij u antwoord op de gestelde vragen en sturen wij de op verzoek van de 
wethouder opgestelde memo als bijlage mee. 

 
1. Er is onduidelijkheid over de doelstellingen van de gemeente Hengelo voor elektriciteitsopwek. 

Er is gesproken over 67 GWh duurzame elektriciteitsopwek, die moeten worden opgewekt via 
zonpanelen op daken, grondgebonden zonnevelden en windturbines. Ook is het doel 156 GWh voor 

2030 genoemd. Wat is het werkelijke (harde) doel en wat wordt wel meegeteld en wat niet? 

 
De doelstellingen voor duurzame energieopwek zijn opgenomen in het programma Nieuwe Energie. 

Zo willen we 20% van de energie die we verbruiken duurzaam opwekken in 2023, 40% in 2030 en 
100% in 2050. In onderstaande tabel zijn de doelstellingen voor duurzame elektriciteit 

opgenomen. Voor 2030 is de doelstelling om 156 GWh duurzaam op te wekken. Een deel van deze 
opwek wordt al duurzaam ingevuld via Twence waar gemeente Hengelo 12%, op basis van 

aandeelhouderschap, naar de eigen doelstellingen toe mag rekenen. Ook de duurzame opwek van 
elektriciteit van de rioolwaterzuiveringsinstallatie en reeds gerealiseerde zon op dak wordt 

toegerekend naar de doelstellingen voor 2030. Uiteindelijk blijft er 100 GWh over die nog 
duurzaam opgewekt moeten worden.   
 

Verbruik* 

Het elektriciteit verbruik in Hengelo 

bedraagt 

390 GWh 

Duurzaam op te wekken in 2023   78 GWh 

Duurzaam op te wekken in 2030 156 GWh 

Duurzaam op te wekken in 2050 390 GW 

Gerealiseerd* 

Hernieuwbare opwek Twence (12%)   35 GWh 

Hernieuwbare opwek overig   21 GWh 

Totale hernieuwbare opwek   56 GWh 

Nog duurzaam op te wekken 

Totaal nog duurzaam op te wekken 100 GWh 

*Deze cijfers komen uit de klimaatmonitor en worden ieder jaar bij gewerkt 

  De beschikbare informatie komt uit mei 2020 en vormt de basis voor de berekeningen. 

 

 

De Hengelose bijdrage aan de Regionale Energiestrategie Twente 1.0 bedraagt 67 GWh en is 
gebaseerd op ontwikkelingen en acties uit het programma Nieuwe Energie Hengelo. Dit moet 

opgewekt worden via grootschalige installaties via zon op dak, parkeerplaatsen en gevels, 
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grondgebonden zonnevelden en windturbines. Daarmee wordt grotendeels invulling geven aan de 
opgave van 2023. De raad van de gemeente Hengelo heeft gevraagd om deze bijdrage meer in lijn 

te brengen met de doelstelling van de gemeente Hengelo voor 2030. In het omgevingsprogramma 
wordt hier een voorstel voor gedaan.  
 
 

2. Volgens het actiecomité zouden ambtenaren tegen hun hebben aangegeven dat er een breed 
draagvlak zou zijn voor de aangegeven zoekgebieden. Het bevreemdt hun en ondergetekende, 

omdat er vanuit de sector/afdeling Fysiek 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 gebaseerd zijn?  

Is er een breed onderzoek geweest onder de bevolking en zo ja kunt u dit onderzoek verstrekken 
aan de gemeenteraad? 

 
In het omgevingsprogramma Hengeloos Buiten, dat in co-creatie met inwoners en 
belanghebbenden uit het buitengebied is opgesteld, zijn zoekgebieden voor grootschalige 

energieopwek opgenomen. Voor het omgevingsprogramma Hengeloos Buiten was veel waardering, 
zowel bij raadsleden als bij de mensen die hebben deelgenomen. Echter de meeste zienswijzen op 

het omgevingsprogramma hadden betrekking op energieopwekking. De gemeenteraad heeft de 
omgevingsvisie Hengeloos Buiten op 7 oktober vastgesteld en daarmee ook de zoekgebieden. 

 
Om invulling te geven aan de doelstelling voor elektriciteitsopwek, wordt er een 

omgevingsprogramma opgesteld, waar binnen de zoekgebieden de mogelijkheden worden verkend 
om tot zoeklocaties te komen. Hiervoor is een technisch onderzoek uitgevoerd door het 

adviesbureau Bosch & van Rijn en er heeft een participatieproces plaats gevonden, waar inwoners, 
bedrijven en stakeholders uit heel Hengelo en de buurgemeenten voor zijn uitgenodigd. Ook is er 

een enquête uitgezet onder de leden van het HengeloPanel. In de periode van januari tot mei 

hebben er verschillende gesprekken plaatsgevonden met inwoners en omwonenden uit de 
zoekgebieden, met de wethouder en ambtenaren. De vragen zijn voor zover mogelijk beantwoord 

en hierbij is ook aangegeven hoe de zoekgebieden tot stand zijn gekomen. Alle input die wij 
hebben opgehaald, de kansen en de zorgen, wegen mee in het opstellen van de kaders in het 

omgevingsprogramma.  
 

Om uiteindelijk tot een zorgvuldige afweging te komen heeft het onderzoeksbureau Bosch & van 
Rijn opdracht gekregen om een locatieonderzoek uit te voeren, om in kaart te brengen wat de 

effecten zijn van grootschalige zon en wind op de gebieden. Dit locatieonderzoek heeft twee 
doelen: 

 Onderzoeken of de zoekgebieden samen voldoende potentie hebben voor een significante 
bijdrage van grootschalige zon en wind aan de doelstelling. 

 De zoekgebieden onderling vergelijken op hun milieueffecten, om eventuele ongeschikte 
locaties af te laten vallen of een prioritering aan te brengen. 

In het locatieonderzoek wordt rekening gehouden met landschappelijke en ecologische aspecten. 
Maar ook de afstand tot woningen en het elektriciteitsnet zijn onderzocht en hoeveel energie er kan 

worden opgewekt, wanneer rekening wordt gehouden met de landschappelijke draagkracht.    
 

De uitkomsten uit het technisch onderzoek en het participatie proces kunt u via de website 
www.hengelo.nl/nieuwe-energie vinden. De uitkomsten van het locatieonderzoek worden 

binnenkort, na vaststelling door het college, aan u beschikbaar gesteld.  

http://www.hengelo.nl/nieuwe-energie


 

 

 
 

 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
3 3239860  

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 
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. Kunnen de criteria en gebiedskaart ook aan actiecomité verstrekt worden? Volgens de 
woordvoerders van het actiecomité zouden zij daar om gevraagd hebben, maar deze werden niet 

verstrekt. Waarom eigenlijk niet?  

 

De zoekgebieden in het buitengebied zijn in de omgevingsvisie vastgesteld. De zoekgebieden voor 

zonnevelden in het buitengebied zijn gericht op productie en voor de zoekgebieden voor wind is 
aansluiting gezocht bij de infrastructuur van de snelwegen. Er is hierbij geen rekening gehouden 

met stankzones. Het locatieonderzoek is een verdiepend onderzoek waarbij, landschappelijke en 
ecologische aspecten worden meegewogen, maar ook de afstand tot woningen en het 

elektriciteitsnet. De uitkomsten van dit onderzoek worden na vaststelling door het college aan de 
gemeente raad beschikbaar gesteld. Daarna wordt het op de website van de gemeente geplaats en 

is het voor iedereen beschikbaar. Ook de gebiedskaart met de verschillende zoekgebieden is  op de 

website www.hengelo.nl/nieuwe-energie geplaatst en voor iedereen beschikbaar.  

 
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 nu al niet geïnformeerd moeten 

worden over het feit dat er eventueel zonnevelden kunnen komen? Zo ja, wanneer gaat dit 
gebeuren? Zo nee, waarom niet?  

 
Recent zijn er 2 folders opgesteld, waarin specifiek informatie wordt gegeven over 5 kavels in 

Stromen en 2 kavels in Kern Noord, die per 27 mei in de verkoop gaan. Deze folders richten zich 
specifiek op het woongebied waarin de kavels liggen en de kavels zelf. Het feit dat deze liggen aan 

de randen van zoekgebieden voor zonnevelden heeft hier geen invloed op en is niet misleidend. 
Daarbij moet meegewogen worden dat:  

1. De zoekgebieden niet helemaal benut worden om zonnevelden aan te leggen; 

2. Dat nu nog niet bekend is of deze gebieden ook werkelijk benut worden. Het 
locatieonderzoek moet daar meer duidelijkheid over geven; 

3. Zonnevelden kunnen heel goed ingepast worden in het landschap, zodat ze niet zichtbaar 
zijn en passend bij het landschap en de natuur. De provincie Overijssel heeft hiervoor een 

handreiking opgesteld die bepaald dat 20% van een locatie voor een energieproject 
gebruikt moet worden voor landschappelijk inpassing. In het omgevingsprogramma worden 

hiervoor ook kaders opgenomen; 
4. Zonnevelden bieden naast zorgen, ook kansen voor het versterken van het gebied door 

bijvoorbeeld gebruik te maken van een gebiedsfonds waar een deel van de inkomsten uit 
een energieproject in gestort kunnen worden.  

 

http://www.hengelo.nl/nieuwe-energie


 

 

 
 

 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
4 3239860  

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

Wel is er op de website www.kavelsinhenglo.nl een algemene informatietegel geplaatst met 
informatie over de zoekgebieden voor zonnevelden en windturbines en het kaartje met de 

zoekgebieden. Geïnteresseerden in de kavels worden hiernaar verwezen, zodat ze op de hoogte 
zijn dat dit speelt. Voor meer inhoudelijke informatie worden ze verwezen naar de ambtenaar die 

het proces trekt om het omgevingsprogramma op te stellen. 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 
 

 
 

Bijlagen: 1 
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Aanleiding 
Hengelo moet en wil bijdragen aan de opgave voor grootschalige duurzame energie opwek via zon 
en wind. Hierover zijn landelijk afspraken gemaakt in het Nationaal Klimaatakkoord (KA) als 
uitwerking van het KA van Parijs. Het onderstaande figuur laat de opbouw zien van de   
elektriciteitsproductie in 2030 over heel Nederland.  
 
Bron: Klimaat en Energieverkenning – PBL november 2019. 

 
In 30 regio’s werken gemeenten, provincie waterschap en netwerkbeheerders samen om in totaal 
35 TWh op land op te wekken via zon en wind. Er is een raming gemaakt over de mix van 
verdeling  grootschalig zon op daken, zon in veldopstelling en wind op land. Dit kan per regio 
verschillen afhankelijk van de verhouding tussen landelijk gebied en stedelijk gebied.  
Zon op dak van particulier woonhuizen telt mee voor de nationale opgave. In de opgave van de 
RES-sen telt het niet mee. Daarnaast moet er 49TWh wind op zee opgewekt worden. 
 
Twente is één van die regio’s en alle gemeenten dragen bij aan de ambitie van de RES. In 2030 wil 
Twente 49% CO2 besparen, wat aansluit bij de opgave uit het Nationaal Klimaatakkoord. Dat 
betekent dat in 2030 de helft van het huidige elektriciteitsverbruik van 1.5 TWh duurzaam 
opgewekt wordt met wind- en zonne-energie én dat gebouwen op betaalbare wijze aardgasvrij 
verwarmd kunnen worden.  
 
Doelstellingen duurzame energieopwek  
In het programma Nieuwe Energie Hengelo (NEH) zijn de gemeentelijke doelstellingen opgenomen 
voor duurzame energieopwek. Voor elektriciteit moet er verschil gemaakt worden tussen enerzijds 
de bijdrage van de gemeente aan de RES Twente en anderzijds de opwek om de doelstellingen van 
NEH te halen.  
Voor de doelstellingen van de gemeente Hengelo telt alle duurzame energie opwek mee. Zo telt 
ook de duurzame elektriciteitsopwek van de RWZI en Twence op basis van de 
aandeelhouderverhouding mee in de doelstellingen van Hengelo. Ook zon op dak van woonhuizen 
telt hierin mee.  
Voor de bijdrage aan de RES-Twente mag alleen grootschalige elektriciteitopwek via zon op dak, op 
parkeerplaatsen, gevels, in veldopstelling en wind meegerekend worden.  
 
De opwek via zonnevelden en windturbines zal voornamelijk aan de randen van het stedelijk 
gebied en in het buitengebied plaatsvinden. Daarom zijn er in de omgevingsvisie Hengeloos Buiten, 
vanuit een integrale visie op het buitengebied, zoekgebieden voor zon en wind opgenomen.  
Voor zonnevelden zijn dat voornamelijk de productiegebieden en op industrie- en 
bedrijventerreinen. Voor wind zijn dit de gebieden langs rijkswegen.  
Vanuit het participatieproces is de overweging meegegeven om grootschalige energie opwek bij 
voorkeur te realiseren door: 
- Daken te benutten om zonnepanelen te plaatsen 
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- Aan te sluiten bij de infrastructuur van de snelwegen voor zon en wind 
- Industrie-, bedrijventerreinen en de stadsranden met bedrijvigheid te benutten  
 
Bij het opstellen van de omgevingsvisie zijn vooral inwoners en maatschappelijke partners uit het 
buitengebied betrokken. In september 2020 heeft het college de omgevingsvisie Hengeloos Buiten 
vastgesteld en zijn de zoekgebieden via een persgesprek met de krant en de communicatiekanalen 
van de gemeente Hengelo  bekend gemaakt.  
 
Van zoekgebied naar zoeklocatie 
Bij de afweging welke gebieden afweegbaar zijn voor de opwek van elektriciteit met wind en zon is 
er niet gekeken naar de technische potentie om energie op te wekken. Daarom heeft het college 
adviesbureau Bosch & van Rijn opdracht gegeven om een technisch onderzoek uit te voeren om in 
in kaart te brengen wat de mogelijkheden zijn in heel Hengelo voor energie opwek. Ook moest het 
onderzoek uitwijzenof de doelstellingen gehaald kunnen worden via zon op dak, op 
bedrijventerreinen, langs Rijkswegen en in de zoekgebieden.  
 
Uit dit onderzoek blijkt dat de doelstellingen niet alleen met zon op dak gehaald kunnen worden en 
ook niet alleen met windturbines. Er zijn altijd zonnevelden nodig om de doelstellingen te halen.  
Om de doelstellingen voor 2030 te kunnen behalen hoeft er geen  heroverweging gemaakt te 
worden voor het buitengebied. Voor 2050 .kunnen de doelstellingen niet behaald worden binnen 
deze zoekgebieden. Omdat er in de toekomst nog innovatieve ontwikkelingen worden verwacht en 
er nog veel onduidelijkheid is over welke  technieken er dan beschikbaar zijn) zal pas te zijner tijd 
duidelijk zijn welke heroverwegingen eventueel nodig zijn  
Er wordt daarom voor nu alleen gekeken hoe de doelstellingen voor 2030 kunnen worden ingevuld. 
Hiervoor wordt een omgevingsprogramma grootschalige duurzame energieopwek opgesteld. Dat 
bestaat uit een zoneringskaart met zoeklocaties, afwegingskaders, uitnodigingskaders en een 
stimuleringsplan zon op dak. Daarbij wordt alleen gerekend met technieken waarvan nu bekend is 
dat hiermee de doelstellingen gerealiseerd kunnen worden, zoals zon op dak, op parkeerplaatsen, 
op gevels en in veldopstelling en windturbines met een tiphoogte van 210 meter of hoger. Het 
subsidiebedrag (de SDE++) voor wind op land zal jaarlijks dalen, in lijn met de 
kostprijsontwikkeling voor windturbines. Daardoor zijn steeds grotere windturbines nodig om tot 
een financieel haalbaar windproject te komen. Lagere windturbines blijken in de praktijk op dit 
moment financieel niet haalbaar.  
 
Pilots  
Omdat er in de komende jaren veel nieuwe innovatieve ontwikkelingen voor opwek, transport en 
opslag worden verwacht is het belangrijk om hier ruimte aan te geven. Daarom willen we in 
Hengelo mogelijkheden bieden om deze technieken in praktijk te brengen via pilots. Ook 
initiatieven uit de samenleving wordt deze mogelijkheid geboden. Mocht blijken dat ze bijdragen 
aan de opgave van 2030 dan krijgen ze hun beslag in het omgevingsprogramma. Zo wordt het plan 
van Harrie Evers om de Westermaat Campus te verduurzamen via zon op dak, op parkeerplaatsen 
en met lage windturbines als pilot aangeboden aan de Cooperatie Westermaat Campus.  Daarvoor 
wordt gezamenlijk een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, waarvoor de  gemeente een 
onafhankelijk extern adviseur inbrengt. 
 
Betrekken inwoners, maatschappelijke partners en bedrijven bij het opstellen van het 
omgevingsprogramma 
In het najaar van 2020 en begin 2021 zijn er energiemarkten en inloopspreekuren georganiseerd. 
Hier hebben inwoners, maatschappelijke partners en ondernemers uit Hengelo, maar ook uit de 
buurgemeenten, hun mening gegeven over de Hengelose zoekgebieden voor de opwek van 
duurzame energie. Inwoners in de zoekgebieden zijn per brief uitgenodigd en alle overige inwoners 
zijn via de gebruikelijke communicatiekanalen van de gemeente uitgenodigd, zoals advertentie in 
het Hengeloos Weekblad, social media, borden langs de weg enz. Maatschappelijke parters en 
ondernemers zijn via de mail uitgenodigd.  
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Alle vragen die zijn gesteld tijdens de energiemarkten en de overige gesprekken zijn beantwoord 
en naar de deelnemers gestuurd. Ook staan ze op de website www.hengelo.nl/nieuwe-energie. 
Daarnaast  is aan het HengeloPanel een vragenlijst over dit onderwerp voorgelegd. Hierop hebben 
999 deelnemers gereageerd. Verder hebben er op aanvraag verschillende digitale en fysieke 
gespreken met belangenbehartigers plaatsgevonden. 
 
Tijdens de energiemarkten hebben we niet alle inwoners en belanghebbenden weten te bereiken. 
Wel hebben de energiemarkten en de continue communicatieuitingen er toe geleid dat inwoners de 
impact op hun leefomgeving gaan zien. De website wordt goed bezocht en inmiddels is deze pagina 
één van de meest bezochte van de Hengelose website. Ook ontstaan er verschillende 
belangengroepen in de zoekgebieden of de voor de aangrenzende wijken. Bij een volgende stap in 
het participatieproces zullen er veel meer mensen bereikt worden. 
 
Gebiedsvergelijkend onderzoek 
Om een goed beeld te krijgen hoe de verschillende zoekgebieden voor zonne- en windenergie zich 
tot elkaar verhouden voert Bosch & van Rijn een onderzoek uit. Het bureau analyseert de 
zoekgebieden en wat de effecten van zonnevelden en windturbines op het landschap en de lokale 
natuur is. Daaruit zal blijken welke gebieden meer geschikt zijn en welke minder. Daarbij wordt 
ook rekening gehouden met de afstand tot woningen en elektriciteitsnet en wat de potentie is in de 
zoekgebieden.  Het onderzoeksrapport en de opmerkingen van inwoners, maatschappelijke 
partners en ondernemers van afgelopen maanden vormen de input voor een ontwerp 
omgevingsprogramma. De gemeente Hengelo stelt eerst de hoofdlijnen voor het 
omgevingsprogramma op. Daarna zijn inwoners en ondernemers aan zet, maar ook de inwoners uit 
de buurgemeenten. We gaan met de ‘Karavaan van de Nieuwe Energie’  verschillende wijken en 
buurten bezoeken om opmerkingen en aanvullingen op te halen over de locaties voor zonne- en 
windenergie (mits de coronamaatregelen dat toelaten). Ook worden opnieuw (digitale) spreekuren 
georganiseerd. Inwoners kunnen meepraten en hun ideeën delen. Daarnaast gaat Hengelo in 
gesprek met grondeigenaren, pachters en bewonersorganisaties, ook buiten de gemeente. Er 
worden webinars georganiseerd om informatie te geven over zonnevelden en windturbines.  
 
Besluitvorming 
In de zomer verwerkt de gemeente Hengelo de reacties en ideeën in het ontwerp 
omgevingsprogramma. In het najaar stelt het college van B&W het omgevingsprogramma vast, 
waarna de gemeenteraad een besluit neemt. Dan wordt dus definitief duidelijk waar de 
windturbines en zonnevelden komen. 
 
Reacties uit de samenleving 
Ondanks dat de opbrengst uit de enquete die is uitgezet onder het Hengelopanel en 
energiemarkten een goed beeld geeft hoe de samenleving in de toekomst duurzaam elektriciteit 
denkt op te wekken, zijn er ook veel zorgen. Er zijn inmiddels verschillende schriftelijke reacties 
binnengekomen van bezorgde inwoners, agrariërs en bewoners die zich verenigen en hun zorgen 
uitspreken over de zoekgebieden. Maar ook zijn er inwoners in de zoekgebieden die weliswaar niet 
blij zijn met de ontwikkelingen, maar zelf het initiatief nemen om realisatie vanuit de gemeenschap 
op te pakken om zo sturing te hebben op de locatie en de wijze waarop de opwek gaat 
plaatsvinden. En vooral ook om de opbrengsten naar de samenleving te laten vloeien. De volgende 
gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden met de wethouder en ambtenaren: 

- Bewoners van de Nico Maastraat in de Woolder Es hebben een werkgroep Randbewoners 
Woolderes Noord opgericht en hebben hun zorgen gedeeld met de wethouder en de 
ambtenaar. Zij vinden het belangrijk dat de windturbines gevisualiseerd worden, zodat 
inzichtelijk wordt wat de impact is. Met de RES Twente zijn al afspraken gemaakt dat dit 
wordt opgepakt zodra het gebiedsvergelijkend onderzoek is afgerond.  

- De bewoners die in de oksel van de A1-A35 wonen konden helaas niet deelnemen aan de 
energiemarkten en daardoor geen input leveren. Het gaat om 2 percelen die in het 
zoekgebied liggen voor zon en wind en hemelsbreed ca. 700 meter van de locatie Wind 

http://www.hengelo.nl/nieuwe-energie
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voor Buren. Er hebben verschillende gesprekken plaatsgevonden met de bewoners en een 
ambtenaar. De bewoners spreken hun zorg uit, omdat de percelen al zijn ingesloten tussen 
de A1 en de A35 en mogelijk in de toekomst ook tussen windturbines. Eén van de 
eigenaren van een perceel heeft aangegeven dat ze graag uitgekocht wil worden. Er is 
inmiddels al contact geweest met de provincie om de mogelijkheden te bespreken voor 
deze mensen.  

- Ook de bewoners van Stromen Noord (Dalmeden) hebben een gesprek met de wethouder 
en de ambtenaar gehad. Vooral bij de inwoners aan de rand van het zoekgebied is er veel 
weerstand tegen zonnevelden. De gemeente heeft de kavels verkocht vanuit het beeld  
‘Wonen in het Groen’. Nu wordt dit beeld mogelijk verstoord door zonnevelden. Ook 
ambtelijk is er met deze bewoners regelmatig contact geweest en zijn de vele vragen die 
de bewoners hadden beantwoord. Ze hebben een brief geschreven, waarin ze het 
stanspunt kenbaar maken ‘geen zonnevelden of windmolens pal voor onze woningen’. Ook 
willen ze inspraak in het gebiedsvergeleikend onderzoek voordat beslissingen worden 
genomen om te voorkomen dat het advies leidend zal zijn zonder daarover met de direct 
belanghebbenden gesproken te hebben. 

- Beckum en Oele hebben een energiewerkgroep opgericht. Deze inwoners zijn absoluut niet 
blij met het grote zoekgebied in hun leefomgeving. Ambtelijk zijn er verschillende 
gesprekken gevoerd over de mogelijkheden om een energiecooperatie op te richten en zo 
sturing te hebben waar en hoe opwek in de toekomst gerealiseerd wordt. Deze groep heeft  
zelfs al geinventariseerd welke gronden hiervoor ingezet zouden kunnen worden. Ook 
hebben ze voorwaarden opgesteld waar opwek aan moet voldoen. Ze willen graag 
samenwerken met de gemeente en een overeenkomst sluiten. 

- Er is een belangengroep ‘Behoud buitengebied Hasselo’ die een petitie is gestart om 
kenbaar te maken dat er onder de inwoners van de Hasseler Es en Deurningen geen 
draagvlak is voor het plaatsen van zonnepanelen in het zoekgebied tussen de Hasseler Es 
en Deurningen. De petitie is inmiddels al ruim 2300 keer is getekend. Er heeft een gesprek 
plaatsgevonden met de wethouder en de ambtenaar, waarin bewoners hun zorg hebben 
uitgesproken dat er zonnevelden worden gerealiseerd in het groene uitloop gebied waar 
veel inwoners van de Hasseler Es een ommetje maken. 

- Twekkelo is deels grondgebied van de gemeente Hengelo en Enschede. Met Vereniging 
Behoud Twekkelo (VBT) is in het voorjaar van 2020 al contact geweest over de 
mogelijkheden voor elektriciteit opwek in Twekkelo. VBT wil graag een contract sluiten met 
de gemeente over hun bijdrage aan de opgave van Hengelo. Hierover hebben ze ook al 
contact gehad met de gemeente Enschede. Hier moet een vervolg op komen. 

 
 
Volgende stap 
Hengelo heeft een opgave om elektriciteit duurzaam op te moeten wekken. Dan zal het op 
bepaalde plekken ook zichtbaar zijn. Wel willen we het landschappelijk wel goed inpassen, zodat 
het voor inwoners ook een attractief gebied blijft of wordt. Dat kan ook een open gebied zijn, met 
groen, water en speelplaatsen en wandelpaden tussen de zonnepanelen.  
In alle gebieden zijn de inwoners niet blij. Daarom is een onafhankelijk onderzoek belangrijk zodat 
de raad hier een weloverwogen besluit over kan nemen. Voor er een volgende stap gezet kan 
worden, moet er eerst meer duidelijkheid komen hoe de verschillende zoekgebieden zich tot elkaar 
verhoudenen wat de verschillende gebieden moeten en kunnen opleveren. 
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