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Geachte heer Janssen, 
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In uw brief van 2 oktober stelt u vragen over de effecten van een windturbine op het 
industrieterrein Twentekanaal Zuid op de bedrijfsvoering van Thales en de mogelijke gevolgen die 

dat kan hebben op de werkgelegenheid. Met deze brief geven wij antwoord op uw 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)? 
Zowel in de hoofdlijnen als in het voorlopig ontwerp omgevingsprogramma wordt er bij de 

zoeklocatie voor een windturbine op het industrieterrein Twentekanaal Zuid een verwijzing 
gemaakt naar de verstoring op de radar van Thales. Dit naar aanleiding van de brief van Thales en 

het gesprek dat er bestuurlijk heeft plaatsgevonden. Ook tijdens de politieke markten over de 
hoofdlijnen en het voorlopig ontwerp omgevingsprogramma is dit benoemd.  

 
2. Wat is naar de mening van het college maatschappelijk belang? 

Bij de afweging tussen de zoeklocatie voor een windturbine op het industrieterrein Twentekanaal 
Zuid en de verstoring die dit mogelijk kan geven op de bedrijfsvoering van Thales spelen 

verschillende belangen. Dat zijn enerzijds de economische en innovatieve functie van Thales en de 
werkgelegenheid die het bedrijf biedt voor Hengelo en de regio versus de maatschappelijke 

opgaven die de energietransitie met zich meebrengt waar het college ook invulling aan wil geven. 
Dit zijn maatschappelijke belangen die het college heel zorgvuldig wil afwegen.   

 
3. Zijn de belangen van duizenden banen bij Thales en aanverwante bedrijven niet van veel 

groter maatschappelijk belang dan 1 windmolen? 
Het college vindt de werkgelegenheid die Thales biedt en aanverwante bedrijven in Twente van 

groot belang. Het is dan ook niet de intentie van het college om de bedrijfsvoering van Thales te 
belemmeren. Er heeft echter nog geen onderzoek plaats gevonden naar de exacte belemmeringen 

van windturbines op de bedrijfsvoering van Thales. Tijdens een bestuurlijk overleg met Thales en 
wethouder Bruggink, is er een indicatie gegeven van de mogelijke effecten. Er is echter een 

onafhankelijk verdiepend onderzoek nodig om de reikwijdte in kaart te brengen. Deze betreffen 
niet alleen het grondgebied van Hengelo, maar ook van buurgemeenten. Daarom heeft er een 
vervolggesprek plaatsgevonden met Thales en vertegenwoordigers van de RES Twente en 

gemeenten die ook een brief heb ontvangen van Thales om afspraken te maken voor een 
onderzoek naar de regionale impact. Gemeente Hengelo is direct betrokken bij dit vervolg.  

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

(duizenden) banen? 
Op dit moment is het nog niet duidelijk of de zoeklocatie op het industrieterrein Twente Kanaal 

Zuid alleen een belemmering vormt of dat de impact groter is. Zolang er geen onderzoek heeft 

Echtheid van dit digitale document controleren? www.hengelo.nl/controleeruwdocument

https://www.hengelo.nl/controleeruwdocument


 

 
 

 
 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 3315029  

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 

plaatsgevonden en de reikwijdte niet bekend is, kan het college hier nog geen uitspraak over doen. 

Het college zal de raad op de hoogte brengen van de verdere ontwikkelingen.  
 

5. Hoe staat defensie tegenover de mogelijke windturbine bij Hengelo? Er staat namelijk ook 
een actieve radar op de voormalige luchtmachtbasis die ons luchtruim beschermt. 

In deze fase is er nog geen contact geweest met het Ministerie van Defensie. Voor de zoeklocaties 
van windturbines binnen de zoekgebieden voor wind zijn de wettelijke criteria toegepast, 

waaronder ook de radar van Twente.  
 

6. Indien er geen contact is met defensie, bent u voornemens dit op korte termijn te doen? 
Pas in de ontwikkelfase als het type windturbine bekend is zal er nader onderzocht moeten worden 
wat de effecten zijn op de radar van Twente. Dan wordt er contact gezocht met het Ministerie van 

Defensie. In de nabijheid van een radarstation bij relatief lage hoogtes is er een Verklaring van 
geen Bezwaar van het ministerie van Defensie nodig. Maar eerst moeten er nog verdiepend 

onderzoek worden uitgevoerd, voordat de zoeklocaties worden vrijgegeven voor ontwikkeling.  
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


