
 
 

   
 

Datum: 2 oktober 2021 
Betreft: Schriftelijke vragen: Banen versus windmolen 
 

Geacht College, 

In de digitale editie van de Twentsche Courant Tubantia van 1 oktober 2021 viel ons het onder- 
staande artikel op.   
 
Thales niet blij met windmolen, maar Hengelo geeft locatie Twentekanaal niet zo maar op 
 
HENGELO - Elektronicaonderneming Thales vreest in de problemen te komen als Hengelo 
werkelijk een windmolen gaat plaatsen op bedrijventerrein Twentekanaal. Hengelo laat die locatie 
desalniettemin niet los, voordat is onderzocht wat de gevolgen van windturbines zijn. 
 
Thales deelde de zorgen in een brief aan het college van B en W. Daarin werd gesteld dat 
windturbines storingen veroorzaken in het radarverkeer en werkzaamheden binnen het bedrijf 
verstoren. Ongeacht hoe hoog de windmolens worden en of ze wel of niet binnen de 
gemeentegrenzen van Hengelo staan. 
 
Maatschappelijk belang eerst 
Hengelo zegt de belangen van Thales belangrijk te vinden, maar dat het maatschappelijk belang 
toch nog iets groter. Omdat Hengelo nu eenmaal samen met de andere Twentse gemeenten 
gebonden is aan de opdracht om energie duurzamer op te wekken. Het grootste deel moet van 
windmolens komen en Hengelo telt nog maar twee locaties waar die zouden kunnen komen te 
staan: langs de A35 op bedrijventerrein Twentekanaal en in de ‘oksel’ van de A1 en A35 (Woolde). 
 
Bovendien wordt samen met de andere gemeentes de komende tijd nog onderzocht wat de effecten 
zijn van windturbines op de omgeving. Hengelo belooft daarbij ook aandacht te geven aan 
gevolgen voor Thales en de resultaten van het onderzoek ter zijne tijd ook met het bedrijf te 
bespreken. 
 
De VVD Hengelo heeft naar aanleiding van dit artikel een aantal schriftelijke vragen: 
 

1. Waarom zijn wij als raad niet geïnformeerd over deze brief van Thales, terwijl dit één van 
de grootse commerciële werkgevers is van Twente (en onze gemeente)?   

2. Wat is naar de mening van het college maatschappelijk belang?  
3. Zijn de belangen van duizenden banen bij Thales en aanverwante bedrijven niet van veel 

groter maatschappelijk belang dan 1 windmolen?  
4. Hoe weegt u maatschappelijk belang (1 windmolen) versus economisch belang 

(duizenden) banen?  
5. Hoe staat defensie tegenover de mogelijke windmolens bij Hengelo? Er staat namelijk ook 

een actieve radar op de voormalige luchtmachtbasis die ons luchtruim beschermt.  
6. Indien er geen contact is met defensie, bent u voornemens dit op korte termijn te doen? 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Sander Janssen 
VVD Hengelo 


